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57.92  อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 35.06 และรายไดต่้อเดือน 15,000 – 25,000 บาท
ร้อยละ 35.58   

2. ปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชา  มีมีผลต่อการตัดสินใจของผูป้กครองอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.93 ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิามีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.92  

3. ปัญหาและอุปสรรคในการตดัสินใจของผูป้กครองอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.43   
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ท่ีสุดไดแ้ก่ โรงเรียนกวดวิชามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความเขา้ใจ เนน้การ
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รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ โรงเรียนกวดวิชามีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกั  การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจ  

4.3.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษาของผูป้กครองและปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง พบวา่ ผูป้กครองส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ซ่ึงไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนแบบ
ผูส้อนคนเดียว  การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความเขา้ใจ การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการเก็ง
ขอ้สอบ   

4.4.ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครองและปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชา
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-
20,000บาท ซ่ึงไดใ้หค้วามส าคญักบัปัจจยัในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การ
เก็งขอ้สอบ   
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ABSTRACT 
 

The influencing factors of parents’ decision to enroll their children in primary tutorial 
schools were investigated ,the problems and suggestions about the decision of the parents. And 
study the relationship of general information on  factors studied were schools and the purpose of 
their children in primary tutorial schools by using questionnaires for data collection in Mueang 
district, Chiang Mai province. The sample was 385 parents.  For quantitative analysis, percentage, 
means, standard deviations, and Chi-square were applied to analyze the data. It was found that 
 1. Most parents  55.84 percent are female with an age range between 31-40 years , 58.44 
percent is associated with a student 's mother , 48.83 percent have a bachelor's degree ,57.92 per 
cent were government officers / employees of state enterprises and 35.58 percent have revenues per 
month 15,000 - 25,000 THB  
 2. Factors studied were schools There can affect the decisions of parents in the high level, 
Average 3.93 and the purpose of their children in primary tutorial schools There can affect the 
decisions of parents in the high level, Average 3.92  
 3. The problems and suggestions about the decision of the parents in the least level 
Average 2.43 
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 4. The relationship between parental information on the factors influencing the decision 
of parent                                  parents 
    4.1 The relationship between age and factors studied were schools influencing the 
decision of parents  It was found that  most parents are age range between 31-40 years, which has 
focused the high level on factors include the most famous schools is unknown, The curriculum 
focuses on understanding ,Focus on test speculative Focus on solutions or so-called " technical" . 
   4.2 The relationship between career / job of parents and factors studied were schools 
influencing the decision of parents  It was found most parents are career civil servants / state 
employees  , which has focused the high level on factors include the most famous schools is 
unknown and The curriculum focuses on understanding 

 4.3 The relationship between education level of parents and factors studied were schools 
influencing the decision of parents  It was found that  most parents have a degree or bachelor's 
degree , which has focused the high level on factors include the most famous schools is unknown, 
The curriculum focuses on understanding , test speculative  

 4.4 The relationship between the average monthly income of the parents  and factors 
studied were schools influencing the decision of parents  It was found that Most parents with an 
average income per month . 15,000-20,000 baht which has focused the high level on factors include 
The curriculum focuses on test speculative  
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 ในดา้นการรักษาความสะอาด หอ้งเรียนสะอาด กวา้งขวาง ดา้นท าเล ท่ีตั้ง 54 
ตารางท่ี 11 ปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง 
 ในดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การลงประกาศต่างๆ 55 
ตารางท่ี 12 ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
 ของผูป้กครองในดา้นลกัษณะการเรียนของผูเ้รียน 56 
ตารางท่ี 13 ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
 ของผูป้กครองในดา้นการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 57 

 



 

ฎ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางท่ี 14 ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
 ของผูป้กครองในดา้นการเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆ 57 
ตารางท่ี 15 ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
 ของผูป้กครองในดา้นค่านิยม  ส่ิงล่อใจ ในการเรียนพิเศษสอบแข่งขนัต่างๆ 58 
ตารางท่ี 16 ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
 ของผูป้กครองในดา้นตอ้งการเน้ือหาในส่ิงท่ีโรงเรียนไม่มี 58 
ตารางท่ี 17 ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
 ของผูป้กครองในดา้นการเรียนตามกระแสนิยม         59 
ตารางท่ี 18 ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
 ของผูป้กครองในดา้นพอ่แม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและใหบุ้ตรหลานเรียนพิเศษ 60 
ตารางท่ี 19 สรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลาน 
 เขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิา 61 
ตารางท่ี 20 ปัญหาและอุปสรรคในการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลาน 
 เขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิา 62 
ตารางท่ี 21 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 
 จ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 64 
ตารางท่ี 22 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาสร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 
 ใหก้บัผูป้กครองจ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 65 
ตารางท่ี 23 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาของค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวชิา  
 มีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียนจ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 66 
ตารางท่ี 24 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอน 
 แบบการสอนสดจ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 68 
ตารางท่ี 25 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอน 
 แบบการสอนผา่นส่ือวดีีโอ อินเทอร์เนตจ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 69 
ตารางท่ี 26 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอน  
 ท่ีเนน้ความเขา้ใจจ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 70
   



 

ฏ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 
ตารางท่ี 27 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอน 71 

 ท่ีเนน้การเก็งขอ้สอบจ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 
ตารางท่ี 28 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอน 
   ท่ีเนน้การแกปั้ญหาดว้ยวธีิแปลกหรือเรียกวา่  “ เทคนิค ”จ าแนกตาม  
 ช่วงอายขุองผูป้กครอง 73 
ตารางท่ี 29 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดในการรักษาความสะอาด หอ้งเรียนสะอาด 

กวา้งขวาง อากาศถ่ายเทดี ดา้นท าเล ท่ีตั้งจ  าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 74 
ตารางท่ี 30 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 

 จ าแนกตามอาชีพ/งานท่ีท าของผูป้กครอง 76 
ตารางท่ี 31 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาสร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือ  

 ใหก้บัผูป้กครองจ าแนกตามอาชีพ/งานท่ีท าของผูป้กครอง 77 
ตารางท่ี 32 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอน 

 แบบผูส้อนเป็นคณะจ าแนกตามอาชีพ/งานท่ีท าของผูป้กครอง 79 
ตารางท่ี 33  ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอน  

 แบบการสอนผา่นส่ือวดีีโอ อินเทอร์เนตจ าแนกตามอาชีพ/งานท่ีท า 
 ของผูป้กครอง 80 
ตารางท่ี 34 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอน 

 ท่ีเนน้ความเขา้ใจ จ าแนกตามอาชีพ/งานท่ีท าของผูป้กครอง 81 
ตารางท่ี 35 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอน 
 ท่ีเนน้สรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรลดัจ าแนกตามอาชีพ/งานท่ีท า 
 ของผูป้กครอง 35 
ตารางท่ี 36 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาครูผูส้อนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 
 จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 84 
ตารางท่ี 37 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาต่อครูผูส้อนใส่ใจนกัเรียน 
 และมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียนจ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 86 
 



 

ฐ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 
ตารางท่ี 38 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอน 87 
 แบบผูส้อนคนเดียวจ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 
ตารางท่ี 39 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอน 
 แบบผูส้อนเป็นคณะจ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 88 
ตารางท่ี 40 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอน 
 ท่ีเนน้ความเขา้ใจ จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 90 
ตารางท่ี 41 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอน 
 ท่ีเนน้การเก็งขอ้สอบจ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 91 
ตารางท่ี 42 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ 

 การแกปั้ญหาดว้ยวธีิแปลกหรือเรียกวา่  “ เทคนิค ” จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
 ของผูป้กครอง 92 
ตารางท่ี 43 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาของค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวชิา  

 มีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียนจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ของผูป้กครอง 94 
ตารางท่ี 44 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอน 

 ท่ีเนน้การเก็งขอ้สอบจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง 95 
ตารางท่ี 45 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอน 

 ท่ีเนน้สรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรลดัจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ของผูป้กครอง 97 
ตารางท่ี 46 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อลกัษณะ 

 การเรียนซ่อมส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนไม่เขา้ใจจ าแนกตามช่วงอาย ุ
 ของผูป้กครอง 98 
ตารางท่ี 47 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อลกัษณะ 

 การเรียนเสริมเป็นการเรียนเพิ่มเติมใหเ้ก่งกวา่ผูอ่ื้นจ าแนกตามช่วงอายุ 
 ของผูป้กครอง                                                                                                            100 
 



 

ฑ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 
ตารางท่ี 48 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อลกัษณะ 

 การเรียนพิเศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตรจ าแนกตามช่วงอาย ุ
 ของผูป้กครอง 101 
ตารางท่ี 49 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อการเตรียมตวั 
 เพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆจ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 102 
ตารางท่ี 50 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อค่านิยม   
 ส่ิงล่อใจในการเรียนพิเศษจ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 104 
ตารางท่ี 51 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อลกัษณะ 

 การเรียนพิเศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตรจ าแนกตามอาชีพ/งานท่ีท า 
 ของผูป้กครอง 105 

ตารางท่ี 52 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อลกัษณะ 
 การเรียนติวส าหรับเน้ือหาบางอยา่งเป็นคร้ังคราวจ าแนกตามอาชีพ/งานท่ีท า 

 ของผูป้กครอง 107 
ตารางท่ี 53 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อความตอ้งการ 
 เน้ือหาในส่ิงท่ีโรงเรียนไม่มีจ  าแนกตามอาชีพ/งานท่ีท าของผูป้กครอง 108 
ตารางท่ี 54 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อพอ่แม่ 

 ไม่มีเวลาตอ้งท างานและใหบุ้ตรหลานเรียนพิเศษจ าแนกตามอาชีพ/งานท่ีท า 
 ของผูป้กครอง 110 
ตารางท่ี 55 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อลกัษณะ 

 การเรียนเฉพาะตามความตอ้งการหรือความสนใจของผูเ้รียนการเรียน 
 จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 111 
ตารางท่ี 56 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อลกัษณะ 

 การเรียนติวส าหรับเน้ือหาบางอยา่งเป็นคร้ังคราวจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 ของผูป้กครอง 113 
 
 



 

ฒ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หน้า 
ตารางท่ี 57 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิา 

 ต่อการเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆจ าแนกตาม 
 ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 114 
ตารางท่ี 58 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อการเรียน 

 ตามกระแสนิยมดา้นความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวชิาจ าแนกตาม 
 ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 115 
ตารางท่ี 59 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อการเรียน 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ในบทน้ีได้กล่าวท่ีมาและเหตุผลท่ีน าไปสู่การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ

ผูป้กครองในการน าบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนกวดวิชาระดับประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง   
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเน้ือหาในบทน้ีประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผล  2) วตัถุประสงค์ของ
การศึกษา  3) ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา 4) ขอบเขตการศึกษา 5) นิยามศพัท ์ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

สังคมปัจจุบนัมีการแข่งขนัทางดา้นการเรียนอยา่งมากทั้งในโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนของ
รัฐบาล อีกทั้งยงัมีการยึดติดในเร่ืองช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษาท าให้ยิ่งเกิดการแข่งขนัสูงข้ึน เด็ก
นกัเรียนจึงตอ้งแข่งขนัและหาวิถีทางท่ีจะสอบเขา้ให้ไดใ้นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงท่ีตนเอง พ่อ แม่ และ
ครอบครัวตอ้งการให้เขา้ศึกษา ท าให้นักเรียนพยายามหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากในชั้นเรียน
ประกอบกับผูป้กครองพยายามท่ีจะให้บุตรหลานของตนไปสมัครเรียนโรงเรียนกวดวิชา ท าให้
โรงเรียนกวดวชิากลายเป็นทางเลือกท่ีส าคญัของทั้งผูป้กครองและนกัเรียน 
การเรียนกวดวิชาเป็นปรากฏการณ์ทางการศึกษาของไทยท่ีมีพฒันาการและการเติบโตเพิ่มข้ึนอยา่ง
กวา้งขวางเร่ือยมา โดยในอดีตจะเป็นการเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเขา้มหาวิทยาลยั เพราะในช่วงก่อน
การสอบเขา้มหาวิทยาลยัจะมีการเรียนกวดวิชาอย่างเขม้ขน้เพื่อหวงัเขา้สู่คณะและมหาวิทยาลยัท่ีมี
ช่ือเสียง และท่ีตนเองตอ้งการศึกษาต่อ หลงัจากนั้นไดมี้การพฒันาไปสู่การเรียนกวดวิชาตลอดปีและ
ขยายขอบเขตไปถึงการเตรียมตวัเพื่อสอบเขา้ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยโรงเรียนกวดวิชานั้นมีรูปแบบและวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ
กวา่การเรียนในห้องเรียน อีกทั้งผูป้กครองหรือนกัเรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนไดเ้อง เช่น การ
เปิดการสอนผา่นโทรทศัน์วงจรปิด การสอนเป็นกลุ่มใหญ่ หรือเป็นกลุ่มเล็ก หรือแมก้ระทัง่การสอน
ตวัต่อตวั ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีทั้งผูป้กครองและนกัเรียนไดเ้ลือกเรียน ท าให้การเรียนกวดวชิาไดเ้ขา้มามี
บทบาทอยา่งมากต่อระบบการศึกษาของนกัเรียนแทบทุกคน ทุกระดบัชั้นตอ้งเรียนกวดวิชา  ถึงแมว้า่
การเรียนกวดวิชาจะตอ้งมีการเสียค่าใชจ่้ายสูง ค่าลงทะเบียน ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าอุปกรณ์การ
เรียน แต่การเรียนกวดวิชาก็ยงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก จนกลายเป็นค่านิยมในหมู่นกัเรียน อีกทั้ง
ผูป้กครองก็ยงัใหก้ารสนบัสนุน เม่ือเทียบกบัตน้ทุนท่ีตอ้งเสียไปแต่ก็คุม้ค่ากบัการลงทุน  
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 จากสถิติของ ส านกังานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบวา่ ในช่วงปี 2549 – 
2556 โรงเรียนกวดวิชามีจ านวนเพิ่มมากข้ึนเฉล่ียปีละประมาณ 200 แห่งทัว่ประเทศ โดยปี 2549 มี
โรงเรียนกวดวิชา 964 แห่ง แต่ปี 2556 มี 2,343 แห่ง    (ตารางท่ี 1) โดยในกรุงเทพมหานครมีจ านวน 
565 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 24.1 ของโรงเรียนกวดวิชาทั้งหมดและอยู่ในส่วนภูมิภาคท่ีกระจายตวั
ออกไปในแต่ละจงัหวดัจ านวน 1,777 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 75.9 ของโรงเรียนกวดวิชาทั้งหมด 
นอกจากจ านวนโรงเรียนกวดวิชาท่ีเพิ่มข้ึนแลว้จ านวนนกัเรียนท่ีเรียนกวดวิชาและจ านวนครูท่ีสอน
โรงเรียนกวดวิชาก็เพิ่มข้ึนด้วยเช่นกนั  โดยในปี 2556 มีจ านวนนักเรียนเรียนกวดวิชา 535,695 คน 
โดยอยูใ่นภูมิภาค 326,345 คน คิดเป็นร้อยละ 61 ของนกัเรียนทั้งหมดท่ีเรียนกวดวชิา ส่วนครูมีจ านวน  
14,009 คน โดยอยูใ่นภูมิภาค 9,520 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ของครูทั้งหมดท่ีสอนกวดวิชา ทั้งน้ี ขอ้มูล
จากส านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ปี 2556 ทั้งประเทศมีจ านวนนักเรียนรวม 13,606,743 คน จาก
ตารางท่ี 1 นักเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเรียนโรงเรียนกวดวิชาพบว่ามี
จ านวน 535,695  คน นัน่คือ สัดส่วนนกัเรียนท่ีเรียนกวดวิชาคิดเป็นร้อยละ 3.9 ของนกัเรียนทั้งหมด  
ส่วนครูพบว่า ปี 2556 มีจ  านวนทั้งหมด 692,843 คน โดยจากสถิติของ สช. ครูในสังกัดของ สช. 
จ านวน 154,631 คน นัน่คือ มีสัดส่วนครูท่ีสอนกวดวิชาร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัครูทั้งหมด และ ร้อยละ 
9 เม่ือเทียบกบัครูในสังกดัของ สช. ทั้งน้ี จากขอ้มูลสถิติขา้งตน้ ยงัไม่นบัรวมกบัการกวดวิชาท่ีไม่มี
บนัทึกในระบบ เช่น การสอนตวัต่อตวัท่ีบา้นหรือการจบักลุ่มสอนหนงัสือโดยผา่นนายหนา้จดัหาครู
สอนพิเศษผ่านออนไลน์ทั้งเวบ็ไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ ซ่ึงการสอนพิเศษประเภทน้ีไดรั้บความนิยม
มากในปัจจุบนั เพราะผูเ้รียนสามารถเลือกวิชา วนั เวลา และสถานท่ีเรียนไดเ้อง รวมถึงการสอนพิเศษ
หลงัเลิกเรียนของครูในโรงเรียนทั้งการสอนพิเศษท่ีโรงเรียนจดัข้ึนและการสอนพิเศษท่ีครูเป็นผูจ้ดัเอง
และจากตารางท่ี 1 ในส่วนของโรงเรียนกวดวิชาในระดบัภูมิภาคก็มีจ  านวนโรงเรียนกวดวิชาท่ีเพิ่มข้ึน
ในแต่ละปี หรือคิดเฉล่ียปีละ 160 แห่งซ่ึงจะกระจายอออกไปยงัจงัหวดัต่างๆของแต่ละภูมิภาคในส่วน
จ านวนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษาก็มีจ  านวนเพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 21,000 คน และจ านวน
ครูผูส้อนโรงเรียนกวดวิชาก็เพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 780  คน ซ่ึงจากตางรางท่ี  1 เห็นได้ว่าจ  านวนของ
โรงเรียนกวดวชิา จ านวนนกัเรียนและจ านวนครูผูส้อนไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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ตำรำงที ่1  สถิติจ านวนโรงเรียนกวดวชิา  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษา และครู  
ปี 2549 – 2556  

  จ านวนโรงเรียนกวดวชิา 
จ านวนนกัเรียนท่ีเรียนโรงเรียน 

กวดวชิา 
จ านวนครูท่ีสอนโรงเรียนกวด

วชิา 

ปี กทม. ภูมิภาค รวม กทม. ภูมิภาค รวม กทม. ภูมิภาค รวม 

2549 302 662 964 128,616 182,781 311,397 1,459 4,099 5,558 

2550 334 744 1,078 147,012 206,048 353,060 1,991 5,208 7,199 

2552 345 1,078 1,423 155,112 248,734 403,846 2,052 2,375 4,427 

2553 400 1,344 1,744 231,759 340,128 571,887 2,092 8,751 10,843 

2554 440 1,524 1,964 208,561 363,570 572,131 2,362 6,997 9,359 

2555 460 1,545 2,005 170,143 283,738 453,881 3,655 8,277 11,932 

2556 565 1,777 2,343 209,350 326,345 535,695 4,499 9,520 14,009 

หมายเหตุ : ปี 2551 ไม่มีขอ้มูล    
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2556) 
 

พัฒนาการของจ านวนโรงเรียนกวดวิชาและจ านวนนักเรียนท่ีเรียนกวดวิชา ท่ีเพิ่มข้ึน       
(ตารางท่ี 1) ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงรูปแบบของการจดัการการศึกษาของประเทศไทยในชั้นเรียนรวมถึง
ระบบการเรียนการสอนท่ีท าให้นกัเรียนมีการมุ่งเนน้การเรียนเพื่อให้มีระดบัการเรียนท่ีดีข้ึนและเน้น
การแข่งขนัการศึกษาต่อในสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงจึงมีส่วนผลกัดนัให้การเรียนกวดวิชามีจ านวนเพิ่มมาก
ข้ึน (ธิชานนัท ์ดว้งจนัทร์ , 2549) ซ่ึงไดจ้  าแนกโรงเรียนกวดวชิาออกเป็นประเภทต่าง ๆ  ดงัน้ี 

1) ประเภทการเรียนลดัโรงเรียนประเภทน้ี ผูเ้รียนตอ้งการเรียนเพื่อจะไปสมคัรสอบเทียบ
ความรู้ ซ่ึงผู ้เรียนสามารถประหยดัเวลาประหยดัเงินได้มากเพราะใช้เวลาในเรียนน้อยและเสีย
ค่าใชจ่้ายนอ้ย 

2) ประเภทการเรียนเฉพาะกาล คือเปิดสอนเฉพาะเวลาหรือเฉพาะกิจ ส่วนใหญ่จะเปิดเรียน
ภาคฤดูร้อน ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนท่ีไม่มีโอกาสเรียนเพื่อเพิ่มเติมความรู้ เน่ืองจากวา่โอกาส
ในการเลือกสถานท่ีเรียนของนกัเรียนมีไม่เท่ากนั 

3) ประเภทการกวดวิชาตลอดปี คือเปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ แต่เปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนเลือกเรียนเสริมในเฉพาะวิชาท่ีตนเรียนอ่อน หรือไม่เขา้ใจดีพอ เพื่อจะเป็นพื้นฐาน
การเรียนในโรงเรียนสามญั และเพื่อเป็นความรู้สะสมท่ีจะใชส้อบแข่งขนัต่อในสถาบนัชั้นสูงอ่ืน 
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4) ประเภทการเรียนซ่อมหรือเรียนเส ริม  เป็นการเรียนเพื่ อ เส ริม เพิ่ ม เติมหรือเรียน
ซ่อม ส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อนในแต่ละระดบัชั้นส่วนใหญ่มกัท าการเรียนการสอนในโรงเรียนสาย
สามญั 

5) ประเภทเพื่อการสอบแข่งขนัเขา้ศึกษาต่อระดบัสูง จะเป็นการสอนท่ีเนน้เน้ือหาท่ีใชใ้นการ
สอบคดัเลือก ฝึกฝนการท าแบบฝึกหดัหรือขอ้สอบเก่า ฝึกเทคนิคการคิด ครูจะท าหนา้ท่ีสอนเพื่อสรุป
เน้ือหา ยกตวัอยา่งให้และดูวเิคราะห์ให้ฟัง ผูเ้รียนตอ้งกลบัไปฝึกท า เพื่อให้เกิดความเขา้ใจดว้ยตวัเอง
ยิง่ข้ึน 

ในดา้นโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีจ  านวนสาขามากท่ีสุดในประเทศไทย ไดแ้ก่ คุมอง  RAC รัชดา
วิทยา  ภาษาองัเอ็นคอนเส็ปท์  ตามล าดบั ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการกระจายตวัของโรงเรียนกวดวิชาท่ีมี
สาขาแพร่หลายออกไปยงัต่างจงัหวดั (ภาพท่ี 1) 

 

 
ท่ีมา :  ส านกังานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2555)   

ภำพที ่1 โรงเรียนกวดวชิาท่ีมีสาขามากท่ีสุดในประเทศไทย 10 อนัดบั 
 

จากขอ้มูลของส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2555) พบว่าส าหรับ
โรงเรียนกวดวิชาในต่างจงัหวดัมกักระจุกตวัอยูใ่นเขตปริมณฑล จงัหวดัขนาดใหญ่ หรือจงัหวดัหัว
เมืองของภูมิภาค ท่ีส าคญัคือ จะมีมากท่ีสุดในเขตอ าเภอเมืองของแต่ละจงัหวดั ซ่ึงจงัหวดัท่ีมีโรงเรียน
กวดวิชามาก ท่ี สุด  คือ  ชลบุ รี  สงขลา นนทบุ รี ขอนแก่น  เชียงใหม่  ลพบุ รี  นครราชสีมา 
พระนครศรีอยธุยา และนครปฐม  

408

49 34 31 31 28 27 23 23 22

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450

จ ำ
นว

นโ
รง
เรีย

น(
แห่

ง)

รำยช่ือโรงเรียนกวดวชิำ



 

5 
 

จ านวนโรงเรียนกวดวิชาท่ีอยู่ภายใตร้ะบบของกระทรวงศึกษาธิการในภาคเหนือมีทั้งหมด  
188 แห่ง (ไม่รวมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน) และจงัหวดัท่ีมีจ านวนกวดวิชามากท่ีสุดในภาคเหนือ คือ 
จังหวดัเชียงใหม่  51 แห่งหรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของโรงเรียนกวดวิชาท่ีอยู่ภายใต้ระบบของ
กระทรวงศึกษาธิการในภาคเหนือ จงัหวดัล าปาง 39 แห่งหรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของโรงเรียนกวดวิชา
ท่ีอยูภ่ายใตร้ะบบของกระทรวงศึกษาธิการในภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน 30 แห่งหรือคิดเป็นร้อยละ 16 
ของโรงเรียนกวดวชิาท่ีอยูภ่ายใตร้ะบบของกระทรวงศึกษาธิการในภาคเหนือ ตามล าดบั (ภาพท่ี 2) 

 

 
หมายเหตุ:ไม่พบขอ้มูลของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ท่ีมา :  ส านกังานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2556) 

ภำพที ่2  จ านวนโรงเรียนกวดวชิาท่ีอยูภ่ายใตร้ะบบของกระทรวงศึกษาธิการในภาคเหนือ 
 

จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นได้ว่าผูป้กครองจ านวนมากสนับสนุนให้บุตรหลานเรียนกวดวิชา    
ซ่ึงการเรียนกวดวิชาในระดบัชั้นประถมศึกษานบัว่าไดรั้บความนิยมและมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 
เน่ืองจากเป็นระดบัชั้นท่ีตอ้งเตรียมตวัเพื่อสอบเขา้เรียนต่อในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนท่ีมี
ช่ือเสียงและเพื่อผลการเรียนท่ีดีข้ึน  ดังนั้ นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
ผูป้กครองในการน าบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตอ าเภอเมือง  จังหวดัเชียงใหม่            
จะช้ีให้เห็นถึงแนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน รวมถึงการบริหารจดัการโรงเรียนกวดวิชาให้มี
คุณภาพไดม้าตรฐาน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครองต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์กำรศึกษำ 
     1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียน
กวดวชิาระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตร
หลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทัว่ไปกบัปัจจยัปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาและปัจจยัด้าน
วตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนกวดวชิาระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
     ขอ้มูลท่ีได้จากผลการศึกษาวิจยัน้ีคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนกวดวิชาเพื่อใช้ในการ
จดัสรรทรัพยากรทางการศึกษาไดอ้ยา่งคุม้ค่า และใชใ้นการก าหนดนโยบายและพฒันามาตรฐานของ
โรงเรียนกวดวิชาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความต้องการของบิดา มารดา หรือ
ผูป้กครอง 
 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
       การศึกษาน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของผูป้กครอง
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูป้กครอง
จ านวน 385 คนในปีการศึกษา 2557  ถึงปีการศึกษา 2558  
 

1.5 นิยำมศัพท์ 
 โรงเรียนกวดวิชำ  หมายถึง โรงเรียนหรือสถาบนัท่ีจดัตั้งข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสอนเสริมบาง
วิชาตามหลกัสูตรการเรียนในระดบัต่างๆ โดยรับนักเรียนหรือบุคคลทัว่ไปท่ีตอ้งการเรียนทบทวน 
ตอ้งการเติมความรู้ นอกเหนือจากการเรียนในเวลาปรกติ  มีการคิดค่าใชจ่้ายในการสอนตามระยะเวลา
และหลกัสูตรท่ีก าหนด 
 

 นักเรียนช้ันประถมศึกษำ หมายถึง  นกัเรียนท่ีเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มีอายรุะหวา่ง  7 -12 ปี 
ผู้ปกครอง หมายถึง  ผูค้วบคุมดูแลชีวิตคนนั้นๆ ทั้งระบบ ทั้งการกินการอยู่  การศึกษา ผูดู้แล

พฤติกรรมแห่งความดีความชัว่ท่ีจะเกิด ตลอดทั้งสารทุกสุขดิบต่างๆ  
กำรตัดสินใจ (บุญธรรม จิตตอ์นนัต,์ 2536) หมายถึง  กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง 

จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีไดพ้ิจารณา หรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่ เป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ 
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการทบทวนเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษากบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ไดใ้ช้วิธีการศึกษาคน้ควา้ทั้งจากหนงัสือวารสารทางวิชาการ  บทความท่ีเก่ียวขอ้ง  
วทิยานิพนธ์  การคน้ควา้อิสระ การสืบคน้ทางอินเทอร์เนต โดยเน้ือหาในบทน้ีประกอบดว้ย 1) ทฤษฎี
และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 2) เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  ทฤษฎแีละแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 
       แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
ผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ได้แก่  ทฤษฎีอุปสงค์ ทฤษฎีพฤติกรรมผู ้บริโภค และแนวคิดเก่ียวกับกวดวิชา  ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
        2.1.1 ทฤษฎอีุปสงค์ (Demand) 
    คมสัน สุริยะ (2547) อุปสงค ์หมายถึง ปริมาณสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ  ซ่ึง
จะมีลกัษณะพิเศษกว่าความตอ้งการ (want) ทัว่ๆไป คือ ประกอบดว้ยสองส่ิงคือ ความเต็มใจจ่ายซ้ือ 
(willingness to pay) และความสามารถในการจ่าย (ability to pay) หากขาดตวัใดตวัหน่ึงก็จะไม่ถือว่า
เป็นอุปสงค์ และเม่ือส้ินค้าราคาถูกลงผูบ้ริโภคจะมีความต้องการซ้ือเพิ่มมากข้ึน แต่จะลดความ
ตอ้งการซ้ือลงเม่ือราคาสูงข้ึน 
   ปัจจยัท่ีมีผลท าใหอุ้ปสงคเ์ปล่ียนแปลง (คมสัน สุริยะ, 2547) ไดแ้ก่ 
   1. ราคาสินคา้ (Price) การเปล่ียนแปลงอุปสงค์เกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาปัจจุบนัของ
สินคา้ ซ่ึงท าให้ปริมาณความตอ้งาการบริโภคเพิ่มหรือลด กล่าวคือ เม่ือส้ินคา้ราคาถูกลงผูบ้ริโภคจะมี
ความตอ้งการซ้ือเพิ่มข้ึน แต่จะลดการซ้ือลงเม่ือราคาสูงข้ึน 

 2. รายได ้(Income) เม่ือรายไดผู้บ้ริโภคเพิ่มข้ึนท าให้ผูบ้ริโภคจะเพิ่มการบริโภคสินคา้ใน
ปริมาณท่ีมากข้ึน ดงันั้นจึงเรียกสินคา้ท่ีมีอุปสงคเ์พิ่มข้ึนตามระดบัรายไดว้า่เป็น สินคา้ปรกติ (Normal 
goods) และในความเป็นจริงแลว้ยงัมีสินคา้หรือบริการหลายชนิดเช่นกนัท่ีผูบ้ริโภคจะมีอุปสงคล์ดลง
เม่ือรายไดเ้พิ่มข้ึน สินคา้กลุ่มน้ีเรียกวา่ สินคา้ดอ้ยคุณภาพ (Inferior) 
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 3. ราคาของสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง (Price of Relate Products) เม่ือราคาสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มข้ึน
อุป ส งค์ ข อ ง สิ น ค้ า ท่ี เก่ี ย วข้อ งนั้ น ก็ จ ะ เพิ่ ม ข้ึ น จะ เรี ยก สิ น ค้ านั้ น ว่ า สิ น ค้ าท ดแทนกัน                     
(Substitutes) หมายถึง  สินคา้ท่ีเม่ือมีการบริโภคตวัหน่ึงเพิ่มข้ึนก็จะลดการบริโภคอีกตวัหน่ึงลดลง 
หรืออุปสงค์ลดลงเม่ือสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นสินคา้ประกอบกนั (Complement) หมายถึง สินคา้ท่ีมีการ
ใช้ร่วมกนั เม่ือใช้สินคา้ตวัหน่ึงเพิ่มข้ึนหรือลดลง การบริโภคสินคา้อีกตวัก็จะเพิ่มข้ึนหรือลดลงตาม
ไปดว้ย 
  4. การคาดคะเนของผู ้บริโภค (Consumer’s Expectation) พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและ
บริการนั้น  นอกจากจะข้ึนกบัราคาในปัจจุบนัแลว้ ยงัข้ึนกบัราคาท่ีเราคาดคะเนวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
นอกจากราคาในอนาคตจะมีผลต่ออุปสงคแ์ลว้ รายไดใ้นอนาคตยงัมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของ
ผูท่ี้คาดวา่ตนมีรายไดสู้งข้ึนดว้ย 

   5. รสนิยมและความชอบ (Taste and Preferences)  รสนิยมความชอบของผู ้บริโภคถูก
ก าหนดโดยเช่ือชาติและพื้นฐานทางวฒันธรรม อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไปเม่ือมีการรับขอ้มูลหรือ
ความเช่ือใหม่ๆซ่ึงอาจจะเกิดจากอิทธิพลของโฆษณา  การศึกษาและการเรียนรู้ใหม่ๆ 

 6.  พฤติกรรมแบบเห่อตามกนั  (Band wagon effect) ผลกระทบจากเครือข่ายแบบน้ีเกิดข้ึน
ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคมีความชอบสินคา้นั้นเพิ่มข้ึนเม่ือทราบวา่มีจ านวนลูกคา้รวมท่ีไดซ้ื้อสินคา้ชนิดนั้น
ไปแลว้เพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นสินคา้นั้นเป็นท่ีนิยมมากอุปสงคต่์อสินคา้นั้นยิง่เพิ่มข้ึน 
 2.1.2  ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค (Buyer behavior) 
                พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะแสวงหา 
การซ้ือ  การใช้  การประเมิน  หรือ  การบริโภคผลิตภัณฑ์บริการซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตนไดอ้ย่างพึงพอใจ  เป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู ่ ทั้งเงิน  เวลา  ก าลงัซ้ือเพื่อการบริโภค  และการบริการต่างๆ อนัประกอบดว้ย  ซ้ือ
อะไร ท าไมจึงซ้ือ  ท่ีไหนและบ่อยคร้ังแค่ไหน (สืบชาติ อนัทะไชย,2550) 
         ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ  เน่ืองจากลูกคา้มีความตอ้งการ เขาจะตอ้งตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ หรือบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของเขาให้เกิดความพึงพอใจ การศึกษาขั้นตอนการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จึงมีความส าคญัต่อนกัการตลาด แบบจ าลองการตดัสินใจซ้ือ น าเสนอกรอบคิดของ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ 4 กรอบ รายละเอียดแสดงในภาพท่ี 3  
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ส่ิงกระตุ้นภายนอก 
(Stimuli) 

 

ความรู้สึกนึกคดิของผู้ซื้อ
ผู้บริโภค (Buyer’s Black Box) 

 

การตอบสนองของผู้ซือ้
(Buyer’s Responses) 

ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด 
ผลิตภณัฑ ์
ราคา 
การจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด 
 
ส่ิงกระตุ้นอืน่ๆ 
เศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ี 
การเมือง 
วฒันธรรม 

ลกัษณะของผู้ซื้อ 
ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม 
ปัจจยัทางดา้นสงัคม 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
 
ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ 
การตระหนกัถึงปัญหา 
การคน้หาขอ้มูล 
การประเมินทางเลือก 
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

การเลือกผลิตภณัฑ ์
 การเลือกตรายีห่อ้ 
 การเลือกเวลาในการซ้ือ 
การเลือกร้านท่ีซ้ือ 
การเลือกผูข้าย 
 

 

ท่ีมา : Philip Kotler and Gary Amstrong (1990). p.143 

ภาพที ่3 ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ 
 

ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือจะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimuli)ท่ีผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค (Buyer’s 
Black Box) ท่ีเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูผ้ลิต หรือนักการตลาดไม่สามารถคาดคะเนได้เม่ือผูบ้ริโภค
รับรู้ต่อส่ิงกระตุน้และเกิดความตอ้งการแลว้จึงจะเกิดการซ้ือหรือการตอบสนอง (Response) ข้ึน โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ส่ิงกระตุน้ภายนอกของผูซ้ื้อ (Stimuli) ส่ิงท่ีกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาจเกิดจาก
แรงกระตุน้ภายในร่างกายของผูบ้ริโภคเอง เช่น ความหิว ความกระหาย หรืออาจเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีอยู่
ภายนอกซ่ึงได้แก่ ส่ิงกระตุ้นทางการตลาดและส่ิงกระตุ้น อ่ืน ๆ  ส่วนมากนักการตลาดจะให้
ความส าคญักบัส่ิงกระตุน้ภายนอก โดยพยายามจดัส่ิงกระตุน้ภายนอก โดยเฉพาะส่ิงกระตุน้ทางการ
ตลาดใหส้ามารถจูงใจใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ข้ึน 

1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimuli) ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดเป็นส่ิงกระตุน้ท่ี
นกัการตลาดสามารถควบคุมและจดัให้มีข้ึน เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ซ่ึงประกอบดว้ย ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์ เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สวยงาม
สะดุดตา ส่ิงกระตุน้ด้านราคา เช่น การก าหนดเง่ือนไขการช าระเงินหรือการเสนอส่วนลดท่ีดีกว่าคู่
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แข่งขนั ส่ิงกระตุน้ดา้นการจดัช่องทางการจดัจ าหน่าย เช่น มีการจดัผลิตภณัฑ์ให้มีจ  าหน่ายอยา่งทัว่ถึง 
และส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น การลดแลกแจกแถม การโฆษณาท่ีสม ่าเสมอ ส่ิงต่าง ๆ 
เหล่าน้ีหากนักการตลาดสามารถเข้าใจถึงความต้องการของผูบ้ริโภค และสามารถจดัส่ิงกระตุ้น
ทางการตลาดให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้แล้วย่อมจะเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถจะ
ก ระ ตุ้น ผู ้บ ริ โภ ค ให้ เกิ ด ค ว าม ต้ อ งก ารได้  ซ่ึ ง จ ะน าไป สู่ พ ฤ ติ ก รรม ก าร ซ้ื อ ใน ท่ี สุ ด 
     1.2. ส่ิงกระตุ้นอ่ืน ๆ (Other Stimuli) ส่ิงกระตุ้นอ่ืน ๆ จะเป็นส่ิงกระตุ้นท่ีอยู่ภายนอก
องค์การและนกัการตลาดไม่สามารถควบคุมได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ีไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผู ้บริโภคจะมีผลต่อความต้องการซ้ือของผู ้บริโภค ส่ิงกระตุ้นทาง
เทคโนโลย ีเช่นเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีทนัสมยัและรวดเร็ว ท าใหผู้บ้ริโภคตอ้งการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ
กนัมากข้ึน ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง เช่นกฎหมายเพิ่มหรือลดภาษีสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง
จะมีผลต่อความต้องการในสินค้าชนิดนั้ น และส่ิงกระตุ้นทางวฒันธรรม เช่น ขนบธรรมเนียม
ประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ  จะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการสินคา้บางอยา่งในเทศกาลนั้นๆ เป็น
ตน้ 
 2. ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 
เป็นส่วนท่ีได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristic) ซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจาก 
ปัจจยัด้านวฒันธรรม ปัจจยัด้านสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางจิตวิทยา (ซ่ึงจะได้กล่าวถึง
รายละเอียดต่อไป) และยงัได้รับอิทธิพลมาจากกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer Decision 
Process) ท่ีประกอบได้ด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การ
ประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
 3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Responses) การตอบสนองของผูซ้ื้อ หรือการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choice) 
ท่ีจะมาตอบสนองความตอ้งการ เช่น เลือกขา้วตม้กุง้เป็นอาหารเชา้หรือเลือกนมสดเป็นอาหารเชา้ การ
เลือกตราสินคา้ (Brand Choice) เช่น หากตอ้งการด่ืมนมเป็นอาหารเชา้แลว้จะด่ืมนมสดตราอะไร การ
เลือกผูข้าย (Dealer Choice)  การเลือกเวลาในการซ้ือ  (Purchase Time) การเลือกปริมาณในการซ้ือ 
(Purchase Amount) เป็นตน้ 
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ปีเตอร์ และคณะ (Peter, P.J. and Peter H. Donnelly, Jr. 2004) เสนอแนะกรอบแนวคิดของ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคซ่ึงแสดงในภาพท่ี 4 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ท่ีมา : Peter, P.J. and Peter H. Donnelly, Jr. 2004 

ภาพที ่4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 

ภาพรวมของขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือจากภาพการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคมีปัจจยั 4 
ดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม อิทธิพลส่วนบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรม
ผู ้บริโภค  อิทธิพลทางสถานการณ์  และ  อิทธิพลทางจิตวิทยา   องค์ประกอบของกระบวนการ
ประมวลผลขอ้มูลประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่ิงท่ีป้อนเขา้ (Input) การประมวลผล (Processing) และส่ิง
ป้อนออก (Output)  

1. อทิธิพลของสังคมทีม่ีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
อิทธิพลของสังคม  (Sociological influence) มีต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัเหล่าน้ี คือ 

ปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว ชั้นของสังคม ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
1.1 อิทธิพลส่วนบุคคล   การซ้ือสินค้าของบุคคลได้รับอิทธิพลจากความคิดเห็น หรือ

พฤติกรรมของผูอ่ื้น ซ่ึงรวมถึง ผูน้ าความคิดเห็น และปากต่อปาก  ซ่ึงจะกล่าวถึงดงัต่อไปน้ี 
1.1.1 ความคิดเห็นของผูน้ า (Opinion Leadership) บุคคลท่ีมีอิทธิพลทางสังคมต่อผูอ่ื้น

โดยตรง หรือโดยออ้ม เรียกวา่ “ผูน้ าความคิดเห็น” ซ่ึงมีความส าคญัต่อสินคา้ส่วนบุคคลท่ีแสดงถึงการ
แสดงออกของตนเอง  (Self-expression) ตัวอย่างสินค้า ได้แก่  รถยนต์  เส้ือผ้า สมาชิกสโมสร 
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ โฮมวดีิโอ เป็นตน้ 

Input 

Output 

Processing 

อิทธิพลส่วนบุคคลท่ีมี

ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค อิทธิพลทางสถานการณ์ซ้ือ อิทธิพลทางสงัคม 

อิทธิพลทางจิตวทิยา 

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
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1.1.2 ปากต่อปาก (Word of Mouth) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกนัและกนัขณะท่ีเผชิญหน้า
กนั เรียกวา่ “ปากต่อปาก” ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากความซ่ือสัตย ์(Trustworthy) 

2.   อทิธิพลส่วนบุคคลทีม่ีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ปัจจยัครอบครัวต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคมี 3 ปัจจยั คือ สังคมลูกคา้ อายแุละวงจรครอบครัว 

และการตดัสินใจของครอบครัว อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ บุคลิกภาพ และวิถีชีวิต ดงัมีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

 2.1 สังคมของลูกคา้ (Customer Socialization) บริบททางสังคมของลูกคา้ในการยอมรับ
สินคา้ใหม่ถือเป็นกุญแจส าคญัของการแพร่กระจายนวตักรรม สังคมของลูกคา้เป็นขั้นตอนท่ีบุคคล
แสวงหาความช านาญ ความรู้ และทศันคติในฐานะผูบ้ริโภค เช่น เด็กเรียนรู้การซ้ือสินค้าจากการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้หญ่ท่ีซ้ือสินคา้ และประสบการณ์จากการใชสิ้นคา้ เป็นตน้ 

 2.2 อายุและวงจรชีวิตครอบครัว  (Age and Family-Life Cycle) วงจรครอบครัว  เป็น
ผูบ้ริโภคท่ีมีเส้นทางแตกต่างกนั เส้นทางดั้งเดิมส าหรับผูบ้ริโภคเคล่ือนจากหนุ่มสาวโสด หนุ่มสาว
แต่งงานแต่ไม่มีลูก จนกระทัง่ถึงผูสู้งอายุ ไม่แต่งงาน กล่าวคือ แต่ละขั้นตอนจะมีความแตกต่างของ
ความตอ้งการและรายไดก้นัและเปล่ียนแปลงไป  

 2.3 การตดัสินใจซ้ือของครอบครัว (Family Decision-Making) รูปแบบของการตดัสินใจ
ซ้ือของครัวครอบมี 2 ชนิด คือ 1) สามี และภรรยาเป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจซ้ือ ตวัอย่างสินค้า เช่น 
รถยนต ์บา้น เฟอร์นิเจอร์ การพกัร้อน เป็นตน้ และ 2)สามี หรือภรรยาเป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจซ้ือ ซ่ึง
จากการศึกษาพบว่าภรรยาจะมีบทบาทเป็นผู ้ตัดสินใจซ้ือในร้านโชว์ห่วย หรือ ซูปเปอร์สโตร์   
สมาชิกในครอบครัวท่ีท าหน้าท่ีตัดสินใจซ้ือจะมีบทบาท 5 ชนิด คือ บทบาทเก็บรวบรวมข้อมูล 
บทบาทของการมีอิทธิพล บทบาทของผูต้ดัสินใจซ้ือ บทบาทของผูซ้ื้อ และ บทบาทของผูใ้ช ้

 2.4 อาชีพ  อาชีพของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อแบบแผนการบริโภค เช่น ผูใ้ชแ้รงงาน จะซ้ือ
เส้ือผา้ท่ีใชท้  างาน เป็นตน้ ในขณะท่ี ผูจ้ดัการจะซ้ือสูท  เป็นตน้ นกัการตลาดจะก าหนดกลุ่มอาชีพท่ี
สนใจสินคา้ของบริษทั 

 2.5 สถานะทางเศรษฐกิจการออมและทรัพยสิ์น หน้ีสิน ทศันคติต่อการออมทรัพยข์อง
ผูบ้ริโภค 

3.  อิทธิพลทางจิตวิทยาที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (Psychological Influences on Consumer 
Behavior)  

    อิทธิพลทางจิตวิทยาท่ีมีต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้
ค่านิยม ความเช่ือ และทศันคติ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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3.1  การจูงใจ (Motivation) เป็นแรงขบัภายในตวับุคคลซ่ึงบงัคบัให้เขาตอ้งปฏิบติั แรงขบั
น้ีเกิดจากความตึงเครียด (State of tension) ซ่ึงเกิดจากความตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนอง บุคคล
จึงต่อสู้ (มีหรือไม่มีสติสัมปชัญญะ) เพื่อลดความตึงเครียดซ่ึงเขาคาดหวงัว่าจะตอบสนองความ
ตอ้งการใหเ้กิดความพึงพอใจได ้

3.2  ค่านิยม ความเช่ือ และทศันคติ (Attitude) ไดมี้บทบาทส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคและมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัการตลาด ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  3.2.1 การจัดรูปแบบของทัศนคติ  (Attitude Formation) ทัศนคติเป็นการก าหนด
พฤติกรรมไวล่้วงหน้าซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ ต่อวตัถุตามความชอบ หรือไม่ชอบ ทศันคติจดัรูปแบบ
ตามค่านิยม และความเช่ือของแต่ละบุคคล ค่านิยมแปรผนัตามระดบัของการก าหนดค่า เช่น ค่านิยม
หลกัของชาวอเมริกนั คือ ความมัง่คัง่ทางวตัถุและมนุษยชน และค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Value) 
เป็นการประหยดั และความทะเยอทะยานโดยทัว่ไป ค่านิยมส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อความส าคญัของ
คุณสมบติัของสินคา้ความเช่ือก็มีส่วนต่อการจดัรูปแบบของทศันคติ ความเช่ือ (Belief) เป็นการรับรู้
ของบุคคล (A subjective Perception) เก่ียวกบัการปฏิบติัการของคุณสมบติัของสินคา้ ความเช่ือยดึถือ
ตามพื้นฐานของประสบการณ์ส่วนบุคคล การโฆษณา และการอภิปรายกบัผูอ่ื้น ความเช่ือเก่ียวกบั
คุณสมบติัของสินคา้ มีความส าคญั เพราะวา่ ความเช่ือก่อใหเ้กิดทศันคติท่ีดี หรือไม่ดีต่อสินคา้  

3.2.2 การเปล่ียนแปลงทศันคติ (Attitude Change) นกัการตลาดใช้วิธีการ 3 ประการ 
ในการเปล่ียนแปลงทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้ หรือ ตราสินคา้ ซ่ึงแสดงรายละเอียดดงัขา้งล่าง
น้ี การเปล่ียนแปลงความเช่ือเก่ียวกบัคุณสมบติัของสินคา้ การเปล่ียนแปลงการรับรู้ความส าคัญของ
คุณสมบติัของสินคา้ เช่น เป๊ปซ่ี โคล่าใช้ความสดช่ืน (Freshness) เป็นคุณสมบติัอนัส าคญัของสินคา้ 
แล้วบริษัท เป๊ปซ่ี  โคล่า จึงพิมพ์วนัหมดอายุของความสดช่ืนไวท่ี้กระป๋องโค้ก  เป็นต้น การเพิ่ม
คุณสมบัติใหม่ของสินค้าทศันคติรวมกับความเช่ือก่อให้เป็นความคาดหวงั (Expectation) ซ่ึงเป็น
ผลลพัธ์ท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์ของสินคา้ หรือ
คุณค่าของสินคา้ ซ่ึงเขาคาดหวงัจากส่วนประสมการตลาด (สินคา้ ราคา สถานท่ี และการส่งเสริม
การตลาด) ผูบ้ริโภคเกิดความไม่พึงพอใจเม่ือความคาดหวงัของเขาไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

4.  อทิธิพลของสถานการณ์ซ้ือ (Situational Influences) 
สถานการณ์ซ้ือมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงประกอบด้วย งานการซ้ือ 

(Purchase Task) ส่ิงแวดล้อมทางสังคม  (Social Surrounding) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical 
Surrounding) อิทธิพลชั่วคราว (Temporal Effects) และสภาวะก่อนการซ้ือ (Antecedent State) งาน
การซ้ือเป็นเหตุผลท่ีผกูมดัในการซ้ือสินคา้ ความแตกต่างของการแสวงหารขอ้มูลและการประเมินผล
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ขอ้มูลจะข้ึนอยู่กบัการซ้ือซ้ือ เป็นของขวญั หรือ ซ้ือไปใช้เอง ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม เป็นบุคคลอ่ืนท่ี
อยูร่่วมกบัลูกคา้ในขณะท่ีซ้ือสินคา้ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นเสียงเพลงฝาผนงั การพลุกพล่านของ
ร้านคา้ปลีก อิทธิพลชัว่คราว เป็นวนั เวลาในการซ้ือสินคา้ หรือ เวลาท่ีใชซ้ื้อสินคา้ สภาวะก่อนการซ้ือ 
เป็นอารมณ์ของลูกคา้ หรือจ านวนเงินท่ีมีในขณะท่ีซ้ือสินคา้ 
 2.1.3  แนวคิดเกีย่วกบักวดวชิา 
      ความหมายการกวดวชิา 
 วรรเนตร พลภาณุมาศ (2541) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนกวดวิชา หมายถึง การเรียน
ทั้งในโรงเรียนกวดวชิาและสถานท่ีสอนพิเศษ 

เจริญพร แกว้ละเอียด (2543) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนกวดวิชา หมายถึง  การเรียน
เน้ือหาวิชาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากส่ิงท่ีเรียนมาแล้วในโรงเรียนโดย ด าเนินการสอนโดย
โรงเรียนกวดวิชามีจุดมุ่งหมายการเรียนเพื่อการสอบแข่งขนัเขา้ศึกษาต่อและการท าผลการเรียนให้ดี
ข้ึน 

ชมนา จกัรอารี (2544) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนกวดวชิา หมายถึง การเขา้เรียนพิเศษ
นอกเวลาเรียนตามปกติ  โดยผู ้สอนอาจเป็นครูอาจารย์ในโรงเรียนหรือจากสถาบันอ่ืน  โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการสอบแข่งขนัเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั  

ปริญญา แกว้ไทรนนัท์ (2545) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนกวดวิชา หมายถึง การเรียน
ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนอกเวลาเรียนปกติ โดยไม่ใช่เป็นการศึกษาท่ีมีเน้ือหาใหม่ แต่
เป็นการเรียนเน้นเน้ือหาในบางเร่ืองบางตอนของเน้ือหาทั้งหมดท่ีผูเ้รียนกวดวิชาไดเ้คยศึกษาไปแลว้
จากการเรียนแบบปกติ โดยท่ีผูส้อนจะเน้นให้ผูเ้ขา้รับการกวดวิชามีความสนใจ เขา้ใจ หรือจ าไดเ้ป็น
พิเศษ ทั้งน้ีเพื่อหวงัวา่ผลความรู้เหล่านั้นจะเกิดประโยชน์โดยตรงทนัที หรืออนาคตอนัใกลต่้อผูเ้รียน
กวดวิชา เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงภายในเวลาจ ากดั บางคร้ังการเรียนกวดวชิามีค า
อ่ืนท่ีใชเ้รียกกนั เช่น การติว การเรียนพิเศษ การเรียนเสริม เป็นตน้ 

พงศ์ถวลัย  ์ทวีวงศ์ (หม่อมหลวง,2545) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนกวดวิชา หมายถึง 
การเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียน ส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้สึกวา่ตนเองยงัขาดหรือยงัไม่พร้อม เพื่อให้ตน
ไดเ้รียนทนัผูอ่ื้นหรือเรียนมากกวา่ผูอ่ื้น  

สุเพ็ญพร ญวนทอง (2547) ไดก้ล่าววา่ การเรียนกวดวิชา หมายถึง การเรียนเสริมบางวิชา
โดยเรียนนอกเวลาปกติของนักเรียน  ลกัษณะการเรียนจะมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนจดจ า หรือเขา้ใจเทคนิค
ต่างๆในบทเรียน และการสอนเพื่อประโยชน์ในการสอบแข่งขนัในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 
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ผู ้วิจ ัยได้สรุปความหมายของการเรียนกวดวิชาได้คือ การเรียนเน้ือหาวิชาเพิ่มเติม 
นอกเหนือจากการเรียนตามปกติในชั้นเรียน โดยผูส้อนเป็นครูอาจารยใ์นโรงเรียนหรือจากสถาบนั
กวดวิชา และเป็นผูท่ี้มีความรู้ระดบัท่ีสามารถถ่ายทอดให้ผูเ้รียนเขา้ใจไดดี้  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการ
สอบแข่งขนัเขา้ศึกษาต่อ  การท าผลการเรียนให้ดีข้ึนหรือการเรียนเพื่อเพิ่มความรู้หรือความสนใจ
ใหก้บัตวัผูเ้รียนเอง เป็นตน้ 
 ประเภทของโรงเรียนกวดวชิา 

ปัจจุบนัมีโรงเรียนกวดวิชาเกิดข้ึนจ านวนมากเพื่อรองรับต่อความตอ้งการของผูเ้รียนท่ี
หลากหลาย ท าให้โรงเรียนกวดวิชากลายเป็นธุรกิจมากข้ึน ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2545) ไดก้ล่าววา่ ใน
อดีตโรงเรียนกวดวิชาจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อกวดวิชาบางวิชาตามหลกัสูตรวิชาสามญัของ
กระทรวงศึกษาธิการเปล่ียนเป็นโรงเรียนลักษณะการศึกษาพิ เศษ  จ าแนกได้เป็น  3  ประเภท          
(สุดารัตน์ ศิริเมืองและน ้าฝน กลัญา, 2550) ดงัน้ี 

1. ประเภทเรียนลดั โรงเรียนประเภทน้ี ผูเ้รียนตอ้งการเรียนเพื่อสมคัรสอบเทียบความรู้ 
เช่น สอบเทียบ ท าให้ผูเ้รียนสามารถประหยดัเวลาประหยดัเงินไดม้าก เพราะใชเ้วลาเรียนนอ้ยและเสีย
ค่าใชจ่้ายนอ้ย 

2. ประเภทเฉพาะกาล โรงเรียนประเภทน้ี คือโรงเรียนท่ีเปิดสอนเฉพาะเวลาหรือเฉพาะกิจ 
ส่วนใหญ่จะเปิดเรียนภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผูท่ี้ไม่มีโอกาสเรียนเพื่อเพิ่มเติมความรู้
หรือผูเ้รียนในโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานไม่ดี เรียนเพิ่มเติมให้มีโอกาสท่ีจะสอบแข่งขันเรียนต่อใน
ระดบัสูงต่อไป 

3. ประเภทกวดวิชาตลอดปี โรงเรียนประเภทน้ีเปิดสอนตามหลกัสูตรศึกษาธิการ แต่เปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนเลือกเรียนเสริมในบางวิชาท่ีตนเรียนอ่อนหรือไม่เขา้ใจ เพื่อจะเป็นพื้นฐานการเรียน
ในโรงเรียนสามญั และเพื่อเป็นการสะสมความรู้ท่ีจะใช้สอบแข่งขนัเรียนต่อสถาบนัชั้นสูงเม่ือเรียน
จบชั้นสูงสุดในโรงเรียนสามญัปกติ 

จ าแนกตามสายของตลาดกวดวชิา แบ่งเป็น 3 ช่วงชั้นโดยในแต่ละช่วงชั้นจะมีครูผูส้อนใน
แต่ละวชิาดงัน้ี 

1. ช่วงประถมศึกษาเป็นการกวดวิชาเพื่อการสอบแข่งขนัเพื่อให้ไดเ้ขา้เรียนต่อในระดบั
มธัยมศึกษาตามโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง  โดยเน้นหนักในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 มีการสอน
รวมทั้งหมด 5 วชิา คือ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

2. ช่วงมธัยมตน้ การสอนในระดบัน้ีอาจจดัเป็นคอร์ส สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาองักฤษ หรืออาจเพิ่มวชิาสังคมศึกษา และภาษาไทย ดว้ย 
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3. ช่วงมธัยมปลายเป็นการเรียนท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก เพราะถือเป็นช่วงชีวิตท่ีส าคญั
ในการท่ีจะกา้วเขา้สู้ร้ัวมหาวิทยาลยั และมีผลต่ออาชีพการงานในอนาคตได้ การสอนมกัมีการแยก
เป็นรายวิชา  คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ  และอาจผนวกวิชาภาษาฝร่ังเศส 
ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ และพื้นฐานความถนดัเฉพาะทางเขา้มาดว้ย เช่น 
ดา้นวศิวกรรมสถาปัตยกรรม เพื่อมุ่งเนน้การสอบเขา้มหาวทิยาลยัโดยตรง 

ลกัษณะการเรียนกวดวชิา 
การเรียนกวดวชิามีลกัษณะแตกต่างกนัตามวตัถุประสงคข์องผูเ้รียน จึงมีผูจ้  าแนกไวเ้ป็น 8 

กลุ่ม (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2545) ดงัน้ี 
1. การเรียนซ่อม  (Remedial Learning) ได้แก่  การเรียนเน้ือหาวิชาหรือกิจกรรมหรือ

ประสบการณ์ท่ีครูผูส้อนให้แก่ผูเ้รียนท่ีเรียนตามปกติแลว้เรียนไม่ทนัผูอ่ื้น เพราะเหตุผลต่างๆ เช่น มี
ความสามารถไม่เพียงพอ มีเวลาไม่เพียงพอ หรือเพราะการขาดเรียน เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนนั้น
สามารถเรียนไดท้นัคนอ่ืนหรือเรียนใหผ้า่นวตัถุประสงคข์ั้นต ่าในโรงเรียนหรือสถานศึกษาไดก้ าหนด
ได ้เช่น ให้ผา่นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีทางโรงเรียนก าหนดไว ้เป็นตน้ หรืออาจกล่าวไดว้า่ การ
เรียนซ่อมนั้น คือ การเรียน “ กวดวิชา ” ให้สามารถมีความรู้ความสามารถ   “ ทนั ” ผูอ่ื้นท่ีมีความรู้
ความสามารถมากกวา่เปรียบเหมือนการ “ วิง่กวด ” หรือ “ ไล่กวด ” ผูอ่ื้นท่ีอยูข่า้งหนา้ใหท้นันัน่เอง 

2. การเรียน เส ริม  (Extra Learning) ได้แ ก่  การเรียน เน้ือหาวิชาห รือกิจกรรมห รือ
ประสบการณ์ท่ีครูจดัให้แก่ผูเ้รียนท่ีเรียนตามปกติแลว้เรียนไดเ้ก่งกวา่ผูอ่ื้น เพราะเหตุผลต่างๆเช่น มี
เวลาเรียนมากกวา่ มีสติปัญญาดีกวา่ หรือเพราะรู้เร่ืองเหล่านั้นดีแลว้ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนนั้นมี
ส่ิงอ่ืนไดเ้รียนรู้มากข้ึน ไม่ตอ้งเสียเวลาผูอ่ื้นหรือเพื่อให้ผูเ้รียนนั้น “ เรียนกวด ” ผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นระดบัสูง
กว่าตนเองขณะนั้น เช่น นักเรียนชั้น ม.4 “ เรียนกวดวิชา ” เพื่อสอบเทียบ ม.6  และนักเรียนชั้นม.6      
“ เรียนกวดวชิา ” เพื่อใหมี้ความรู้มากพอท่ีจะไดส้อบเขา้มหาวทิยาลยัได ้ 

3. การเรียนปรับสภาพ (Adapted Learning) ไดแ้ก่ การเรียนเน้ือหาวิชาหรือกิจกรรม หรือ
ประสบการณ์ท่ีครูจดัให้แก่ผูเ้รียนท่ีมีพื้นความรู้ทางวิชาการ หรือความพร้อมไม่เพียงพอท่ีจะไปเรียน
รวมกบัผูอ่ื้นได ้จึงตอ้งมีการเรียนเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแกไ้ขส่ิงเหล่าน้ี เช่น นกัเรียนก่อนไปเรียนใน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 นิสิตนกัศึกษาท่ีรับจากโครงการพิเศษตอ้งเรียนปรับภาพภาษาองักฤษก่อนเปิด
เรียนภาคตน้ก่อนท่ีจะไปเรียนรวมกบันิสิตนกัศึกษาทัว่ไป เป็นตน้ 

4. การเรียนแก้ไข (Corrective Learning) ได้แก่ การเรียนเน้ือหาวิชา หรือกิจกรรม หรือ
ประสบการณ์ท่ีครูจดัใหแ้ก่ผูเ้รียนเพื่อแกไ้ขความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนบางอยา่งให้ถูกตอ้งในส่ิงท่ีผู ้
เรียนรู้นั้นคลาดเคล่ือน หรือไม่ถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริง เช่น นกัเรียนแกไ้ขภาษาองักฤษ เพราะว่าออก
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เสียงบางเสียงไม่ถูกตอ้งมานานแลว้ หรือเรียนแกไ้ขวชิาคณิตศาสตร์เพราะวา่แนววธีิบางอยา่งเก่ียวกบั
การบวก ลบ คูณและหาร ของหลกัสูตรใหม่และเก่าแตกต่าง     เป็นตน้ การเรียนรู้ประเภทน้ีมกัเป็น
การเรียนส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้แลว้แต่ยงัไม่ถูกตอ้ง จึงตอ้งมาเรียนเพื่อแกไ้ขใหถู้กตอ้งข้ึน 

5. การเรียนเร่งหรือการเรียนเร่งรัด (Accelerated Learning) ไดแ้ก่ กาเรียนเน้ือหาวิชาหรือ
กิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีครูจดัให้แก่ผูเ้รียนท่ีฉลาด เพื่อให้เรียนฉลาดยิ่งข้ึนเรียนรู้เน้ือหามากข้ึน
และเรียนไดใ้นชั้นท่ีสูงข้ึน ซ่ึงการเรียนประเภทน้ีจุดหมายหลกัไดแ้ก่ การเรียนเพื่อเรียนลดั เช่น เรียน
เร่ง (รัด) เพื่อสอบเทียบ ม.3 และ ม.6 เป็นตน้ 

6. การเรียนเฉพาะ  (Specified Learning) ได้แก่ การเรียนเน้ือหาวิชาหรือกิจกรรมหรือ
ประสบการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีครูจดัให้แก่ผูเ้รียนโดยเฉพาะ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการหรือ
ความสนใจเฉพาะบุคคลของผูเ้รียน เช่น การเรียนเฉพาะวิชาดนตรีไทย การเรียนเฉพาะวิชาภาษาไทย 
และการเรียนเฉพาะวชิาคณิตศาสตร์ เป็นตน้ 

7. การเรียนพิ เศษ  (Special Learning) ได้แก่  การเรียนเน้ือหาวิชาหรือกิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ท่ีครูจดัให้แก่ผูเ้รียนนอกชั้นเรียน หรือนอกหลกัสูตร เช่น นกัเรียน ม. 5 เรียนพิเศษวิชา
ภาษาองักฤษกบัชาวต่างประเทศวนัอาทิตย ์หรือเรียนพิเศษอีเล็กโทนในวนัหยุด เป็นตน้ผูส้อนวิชา
ต่างๆน้ีมกันิยมเรียกวา่ ครูพิเศษ หรือครูสอนพิเศษ เป็นตน้ 

8. การเรียน ติว  (Tutorial Learning) ได้แก่  การเรียน เน้ือหาวิชาห รือกิจกรรมห รือ
ประสบการณ์ท่ีครูหรือเพื่อนร่วมชั้น (Peers or Classmates) หรือเพื่อนรุ่นพี่  (Senior Students) จัด
ให้แก่ผูเ้รียนส าหรับเน้ือหาบางอยา่งเป็นคร้ังเป็นคราว มกันิยมจดัท ากนัเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือเป็นการ
ส่วนตวั เช่น นิสิตชั้นปีท่ี 1 เรียนติวกบันิสิตชั้นปีท่ี 4 หรือ นิสิตชั้นปีท่ี 2 ติววชิาต่างๆกนัเองก่อนสอบ 
เป็นตน้ 

รูปแบบการสอนกวดวชิา 
สุดารัตน์  ศิริเมืองและน ้ าฝน กัลญา (2550) ได้อธิบายว่า รูปแบบการสอน โดยทั่วไป

สามารถก าหนดโดยพิจารณาจากผูส้อน ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1. ผูส้อนคนเดียว (One Man Show) การสอนลกัษณะผูส้อนคนเดียว มีอาจารยท่ี์สอนโดด

เด่นอยู่คนเดียวในหน่ึงวิชาและในหน่ึงสถาบนันั้นๆ เช่น เคมีอาจารยอุ์๊ ภาษาไทยอาจารยลิ์ลล่ี ซ่ึง
ปัจจุบนัธุรกิจกวดวิชาสามารถเร่ิมตน้ดว้ยผูส้อนเพียง 1 คน แลว้อาจเพิ่มจ านวนหรือน าเทคโนโลยเีขา้
มาช่วย 

2. ผูส้อนเป็นคณะ การสอนลกัษณะผูส้อนเป็นคณะ โดยแยกเป็นรายวิชาและระดบัชั้น 
เช่น สถาบนักวดวิชาแม็ค, PEP, ANS ซ่ึงขอ้ดีของการกวดวิชาแบบน้ี อาจารยผ์ูส้อนไม่ตอ้งเหน่ือยคน
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เดียวเหมือนแบบแรก นอกจากน้ีตอ้งสามารถซ้ือใจคนได้ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัมาก การเป็นโรงเรียน
ใหญ่ๆ ไดต้อ้งควบคุมคนและซ้ือใจคนสอนได ้ตอ้งแบ่งสันปันส่วนให้คนสอนไดดี้โดยรูปแบบการ
สอนทั้ง 2  

วธีิการสอน 
วธีิการสอนของแต่ละสถาบนักวดวิชาท่ีแตกต่างกนั ยอ่มหมายถึงผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนท่ี

แตกต่างกนัดว้ย ดว้ยวิธีการสอนท่ีหลากหลายประเภท (สุดารัตน์ ศิริเมืองและน ้ าฝน กลัญา ,2550) จึง
ไดจ้  าแนกวธีิการสอนออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. สอนสด การสอนสดเป็นการสอนท่ีมีอาจารยส์อนสดภายในหอ้งเรียน 
2. สอนผ่านส่ือ การสอนผ่านส่ือ เป็นการสอนท่ีใช้ส่ือผสม โดยอดัวิดีโอการสอนของ

อาจารยไ์ว  ้จากนั้นเม่ือถึงเวลา ก็น าเทปนั้นมาเปิดสอนนักเรียนในห้อง โดยมีเจา้หน้าท่ี 1 คนคอย
ควบคุมดูแลและใหค้วามสะดวกแก่ผูเ้รียน 

ลกัษณะการสอน 
สราวุธ กิตติวรภัทร (จิติมา อัจฉริยกุล,2544) กล่าวว่า กลยุทธ์การสอนกวดวิชาให้ได้

แนวทางในการสอน ปัจจุบนัสามารถแบ่งลกัษณะการสอนไดเ้ป็น 4 แนวทาง ดงัน้ี 
1. เน้นความเขา้ใจ การให้ความรู้อยา่งเป็นล าดบัจากง่ายไปสู่ยาก แจกแจงรูปแบบเน้ือหา

ความรู้ใหเ้ด่นชดั ท าใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
2. เน้นการเก็งขอ้สอบ เน้ือหาและแบบฝึกหัดท่ีสอนตรงกบัแนวขอ้สอบเพื่อให้นกัเรียน

คุ้นเคยกับแนวข้อสอบหรือบางคร้ังถึงกับกล่าวว่าเอกสารประกอบการสอนตรงกับแนวข้อสอบ
มากกวา่คร่ึง 

3. เนน้สรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตร จนเกิดส่ิงท่ีนกัเรียนยุคปัจจุบนัเรียกกวา่“ สูตรลดั ” 
ซ่ึงช่วยลดเวลาในการท าโจทย ์แต่ตอ้งจ าสูตรเหล่านั้นไปในห้องสอบ อาจารยก์ลุ่มน้ีจะเนน้ท าทุกอยา่ง
เป็นสูตรไวห้มด เพื่อใหน้กัเรียนสะดวกในการน าไปใชแ้ละเป็นการจดัรูปแบบปัญหาไปในตวั 

4. เนน้การแกปั้ญหาดว้ยวิธีแปลก ดว้ยการใช้ความรู้ท่ีไม่มีในหลกัสูตรทัว่ไปแต่สามารถ
แกปั้ญหาไดเ้ร็วกวา่ ซ่ึงนกัเรียนในยุคปัจจุบนัเรียกวา่ “ เทคนิค ” ซ่ึงหมายถึง การท าโจทยด์ว้ยวิธีใหม่
ท่ีง่ายและสั้นกวา่เดิม 

เหตุผลในการเรียนกวดวชิา 
ผูเ้รียนโดยส่วนใหญ่ท่ีเรียนกวดวชิายอ่มตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเป็นหลกั แต่ความตอ้งการ

ท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนนั้น มีความคาดหวงัและความมุ่งหวงัจากการเรียนกวดวิชา สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
(สุดารัตน์ ศิริเมืองและน ้าฝน กลัญา, 2550) 
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1. ตอ้งการในส่ิงท่ีไม่มีในโรงเรียนเหตุผลท่ีส าคญัของการเรียนท่ีโรงเรียน คือ การเรียนไม่
ทนัเท่ากบัเพื่อนในชั้นเรียนเน่ืองจากเด็กในโรงเรียนทัว่ไปจะมีห้องละ 40-50 คน อาจารยต์อ้งสอนใน
เวลาท่ีจ ากดั เด็กท่ีหัวไวย่อมสามารถรับความรู้ในเน้ือหาวิชาได้มาก แต่มีเด็กอีกกลุ่มท่ีตามไม่ทนั
เพราะคิดช้ากว่า ท าให้ติดคา้งและเกิดความสับสนในเน้ือหาวิชาท่ีเรียนในเวลานั้น เม่ือเด็กเรียนไป
เร่ือยๆ จะท าให้ยิ่งเพิ่มความสับสนให้มากข้ึน ดงันั้นนกัเรียนบางคนจึงมาเรียนโรงเรียนกวดวิชาเพื่อ
เติมเตม็เน้ือหาวชิาในส่ิงท่ีนกัเรียนยงัขาดอยู ่

2. การสอนเทคนิคในการท าขอ้สอบในการสอบเขา้มหาวิทยาลยั  ขอ้สอบท่ีน ามาออกนั้น 
เป็นเน้ือหาท่ีลึกลงไปกว่าความรู้ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท าให้เน้ือหาท่ีเรียนในโรงเรียนไม่
เพียงพอท่ีจะพิชิตขอ้สอบคดัเลือกได้ ดงันั้นนักเรียนจึงตอ้งการไปเรียนกวดวิชาเพื่อเพิ่มเน้ือหาเกิน
หลกัสูตร เพื่อให้ตวัเองมีความรู้เหนือกวา่คนอ่ืน นอกจากน้ี (สุพฒัน์ สุกมลสันต์,2530) ไดอ้ธิบายถึง
เหตุผลของการกวดวชิา ดงัน้ี 

2.1 เหตุผลทางวชิาการ 
2.1.1 ตอ้งการแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาด หรือทดแทนความรู้ท่ีขาดหายไป 

เพื่อใหเ้รียนทนัเพื่อนร่วมชั้น หรือเพื่อนร่วมรุ่น 
2.1.2 ตอ้งการเรียนเน้ือหาเพิ่มเติมจากท่ีเรียนแลว้ในหลกัสูตรซ่ึงตนไดเ้รียนรู้แล้ว

เพื่อใหต้นมีความรู้ความสามารถมากเพิ่มข้ึน 
2.1.3 ตอ้งการเรียนเน้ือหาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเรียนลดัไปเรียนชั้นหรือหลกัสูตร

ท่ีสูงกวา่ได ้
2.1.4 ตอ้งการทบทวน ตรวจสอบ หรือให้แน่ใจในเน้ือหาต่างๆท่ีตนเรียนหรือรู้อยู่

เพื่อให้แม่นย  ามากข้ึนในการสอบเล่ือนระดับท่ีตนเรียนอยู่ในปัจจุบนั หรือระดับท่ีสูงกว่าหรือใน
ต าแหน่งหนา้ท่ีต่างๆท่ีตนตอ้งสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุ 

2.1.5 ตอ้งการเรียนปูพื้นฐานความรู้บางอย่างท่ีมีการเรียนรู้เป็นล าดบัขั้น เพื่อให้
สามารถเรียนรู้เน้ือหาขั้นท่ียากยิง่ข้ึนไปได ้

2.2 เหตุผลทางดา้นสติปัญญาและจิตวทิยา 
2.2.1 สติปัญญาของผูเ้รียนแตกต่างกัน ท าให้เรียนรู้ได้มากน้อยต่างกนัในเวลาท่ี

เท่าๆกนั 
2.2.2 ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ท าใหผู้เ้รียนมีวธีิการเรียนรู้ เจตคติ และแรงจูงใจ

ในการเรียนแตกต่างกนั จึงเรียนมากนอ้ยต่างกนัในสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
2.3 เหตุผลเก่ียวกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน 
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2.3.1 จุดประสงค์ในการเรียนตั้งไวสู้งมากเกินไป ท าให้ผูเ้รียนไม่สามารถเรียนได้
ประสบผลส าเร็จ จุดประสงค์ในการเรียนการสอนไม่ได้ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมาก
เท่าท่ีควร เช่น ไม่มีหลกัสูตรส าหรับนักเรียนท่ีเรียนอ่อน และนักเรียนท่ีเรียนเก่ง แต่มุ่งสนองความ
ตอ้งการแต่เฉพาะนกัเรียนท่ีมีความรู้ระดบัปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ท าใหน้กัเรียนอ่อนและนกัเรียนเก่ง
มีปัญหาในการเรียน 

2.3.2 หลกัสูตรไม่ไดค้  านึงความแตกต่างทางสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม
ของผูเ้รียนท่ีแตกต่างกันมากเท่าท่ีควร ท าให้ผูเ้รียนมีปัญหาในการเรียนหรือเข้าใจความแตกต่าง
เหล่าน้ี 

2.3.3 วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมในการเรียนของนกัเรียนในแต่ละชั้น และในท่ีละ
ระดบัมีมากมายเกินไป และแยกยอ่ยมากเกินไป จนท าให้ผูส้อนและผูเ้รียนไม่สามารถจะท าไดส้ าเร็จ
ทุกอยา่งในเวลาจ ากดั 

2.3.4 หลักสูตรการสอนไม่สอดคล้องกับการว ัดและการประเมินผลของ
สถานศึกษาท่ีผูเ้รียนตอ้งการจะท าการศึกษาต่อไป ดงันั้น นกัเรียนจึงตอ้งขวนขวายหาท่ีเรียนกวดวิชา
ภาษาองักฤษตามแนวทางท่ีขอ้สอบเขา้มหาวทิยาลยัเคยออกในปีท่ีผา่นมา 

2.3.5 หลกัสูตรก าหนดให้โรงเรียนสอนในส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้หรือเป็นไปไดน้้อย
มากในทางปฏิบติัเก่ียวกบัการเรียนตามวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และให้มีการเรียนซ่อมในกรณีท่ี
นกัเรียนไม่อาจบรรลุส่ิงท่ีสอนได ้ดงันั้นถา้นกัเรียนประสงคจ์ะเรียนต่อในระดบัสูงกวา่ เช่น ในระดบั
มหาวทิยาลยั จึงตอ้งพึ่งการเรียนกวดวชิาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

2.4 เหตุผลจากการถูกบงัคบัทางสังคม 
2.4.1 สังคมปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูงมาก รวมทั้งการแข่งขนัทางดา้นการศึกษาดว้ย

เพราะโรงเรียนและสถานศึกษารวมทั้ งต าแหน่งหน้าท่ีการงานมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอส าหรับ
นกัเรียนและบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามาแลว้ จึงท าใหบุ้คคลเหล่าน้ีตอ้งพยายามขวนขวายหาความรู้ให้
ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดเ้พื่อแข่งขนักบัผูอ่ื้น ผลท่ีตามมาอยา่งหน่ึงคือ การเรียนกวดวชิา 

2.4.2 สังคมมีค่านิยมยกย่องคนเก่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเรียนเก่ง ซ่ึงเป็นท่ี
ภาคภูมิใจของพี่นอ้งและวงศต์ระกลู จึงท าใหทุ้กคนพยายามเรียนใหไ้ดม้ากท่ีสุดและสูงท่ีสุด 

2.4.3 สังคมยงัคงมีความเห่อความเป็นนักเรียนนอกอยู่ แมว้่าการศึกษาวิทยาการ
ต่างๆ บางสาขาจะเรียนจากในประเทศหรือต่างประเทศก็ไม่แตกต่างกนั แต่ยงัคงมีนกัเรียนจ านวนมาก
ตอ้งการจะไปรับการศึกษาในต่างประเทศ จึงตอ้งมีการกวดวชิากนัมากเพื่อใหส้อบชิงทุนใหไ้ด ้
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2.4.4  จากการถูก “ ลทัธิเอาอยา่ง” บงัคบัให้จ  ายอมตอ้งกวดวิชา ซ่ึงลทัธิเอาอย่างน้ี
อาจเกิดจากท่ีผูป้กครองชกัจูง ช้ีน า เกล้ียกล่อมหรือข่มขู่ให้นกัเรียนกลวัว่า การท่ีไม่ไดเ้รียนกวดวิชา
นั้นเป็นปมดอ้ยของเด็ก จะท าให้เด็กเรียนแข่งขนัหรือสอบแข่งขนัสู้ผูอ่ื้นไม่ได ้เพราะวา่คนอ่ืนๆเรียน
กนั ท าใหน้กัเรียนจ าตอ้งเรียนกวดวชิาดว้ยเพื่อตามใจผูป้กครอง 
 ลกัษณะการเรียนกวดวชิาทีไ่ด้ผลดี 

สุพฒัน์ สุกมลสันต์ (2530) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะการเรียนกวดวิชาท่ีไดผ้ลดีนั้นข้ึนอยู่กบั
หลายปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 

1. เป้าหมายของผูเ้รียน ต้องไม่คาดหวงัสูงเกินไป ผูเ้รียนต้องรู้จกัตนเอง รู้จกัประมาณ
ความสามารถของตน และพยายามข้ึนเร่ือยๆ ก็อาจสมหวงัในส่ิงท่ีมุ่งหวงั 

2. ลกัษณะการเรียนกวดวิชาเป็นปัจจยัส าคญั ผูเ้รียนตอ้งรู้ว่าตนเองตอ้งการเรียนกวดวิชา
แบบใด เช่น การเรียนซ่อมหรือเรียนเสริม หรือเรียนปรับสภาพ เป็นตน้ เพื่อให้รู้แน่ชดัวา่ตนตอ้งเรียน
อะไร จะไดเ้รียนไดถู้กตอ้ง การไม่รู้วา่ตนก าลงัเรียนเพื่ออะไรจะท าให้ทิศทางการเรียนไม่แน่นอน ซ่ึง
มีผลเสียต่อการเรียนไดม้าก เพราะท าใหก้ารเรียนไร้จุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน 

3. ลกัษณะการสอนของครูหรือาจารยก์วดวชิา การสอนของครูเป็นกระบวนการท่ีเกิดจาก
การมีปฎิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหวา่งครูผูส้อนกบันกัเรียน และระหวา่งนกัเรียนกบัอุปกรณ์การเรียน
การสอนรวมทั้งส่ือการสอนต่างๆ ตามสภาพความสัมพนัธ์ท่ีนิยมเรียนกนัทัว่ไปวา่        “Tyler Loop” 
(ความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ระหว่างผูเ้รียน ผูส้อน และหลักสูตร) ดังนั้ น การสอนของครูจึงมี
ความส าคัญมากท่ีสุดส าหรับการสอน  เพราะว่าการสอนแบบน้ีแตกต่างจากการสอนประจ าใน
ห้องเรียนมาก กล่าวคือ ผูส้อนตอ้งให้ความส าคญัในเร่ืองความแตกต่างของบุคคล เอาใจใส่ ให้ความ
รักและความห่วงใยเป็นรายบุคคล เพราะบุคคลเหล่าน้ีบางคนเป็นผูมี้ปัญหาทั้งทางวิชาการและจิตใจ 
ถา้ผูส้อนใช้วิธีการสอนแบบเดิมท่ีใช้ในห้องเรียนมาสอนกวดวิชาผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนคือ รู้เท่าเดิม
หรือไม่รู้เท่าเดิมนั้นเอง 

4. ขนาดของกลุ่มผูเ้รียน จ านวนผูเ้รียนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นปัญหาส าหรับการเรียนการ
สอนปกติทัว่ไปตามหลกัสูตรต่างๆ กล่าวคือ ในชั้นเรียนท่ีมีผูเ้รียนมากกว่า 30 คนข้ึนไปท าให้กลุ่ม
ผูเ้รียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลมาก การให้ความสนใจของครูมีไม่ทัว่ถึง ส าหรับการเรียนการ
สอนกวดวชิาก็เช่นเดียวกนั ถา้กลุ่มมีขนาดใหญ่มากเท่าใด โอกาสท่ีเรียนไดป้ระสบผลส าเร็จยิ่งมีนอ้ย
มากเท่านั้น แมว้า่การสอนจะใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่อยา่งใดมาช่วยสอนก็ตาม เช่น เคร่ืองฉายภาพขา้ม
ศีรษะ  ภาพยนตร์ โทรทัศน์  วิดีโอ เคร่ืองขยายเสียง หรือแม้แต่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ และ
ห้องปฏิบัติการ เพราะว่านวตักรรมทางการเรียนการสอนเหล่าน้ีขาดความรักความอบอุ่น และ
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ความเห็นอกเห็นใจ ซ่ึงเฉพาะครูและอาจารยเ์ท่านั้นท่ีมีส่ิงเหล่าน้ี ดงันั้นจึงจะใชอุ้ปกรณ์เหล่าน้ีมาใช้
แทนครูและอาจารยไ์ม่ไดเ้สมอไป 

5. อุปกรณ์และต าราเรียน แมว้่าอุปกรณ์และต าราท่ีใช้ในการเรียนกวดวิชาจะไม่ส าคญั
เท่ากับครูผูส้อน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้อยู่มาก ซ่ึงผูส้อนต้องจดัท าข้ึนใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับ
วตัถุประสงค์ของการกวดวิชาในแต่ละแบบ เช่น การสอนซ่อม ต าราเรียนจะตอ้งท าให้ง่ายกว่าและ
ละเอียดกว่าต าราเรียนปกติ แต่ถ้าเป็นการสอนเสริม ต าราเรียนตอ้งมีความยากง่ายไม่น้อยกว่าต ารา
เรียนปกติ และตอ้งมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากยิ่งข้ึน หรือถา้เป็นต าราเรียนเพื่อสอนเร่งจะตอ้งมีเน้ือหา
ของหลกัสูตรท่ีสูงกวา่ปกติ ถา้หากการเรียนกวดวิชายงัใชต้  าราเดิมท่ีผูเ้รียนใชเ้ป็นประจ าในห้องเรียน
และครูน ามาสอนอีก ผลท่ีได้รับจะเกิดข้ึนได้น้อยมาก ส่วนอุปกรณ์การสอนต่างๆ นั้นมีความจ า
เป็นมากท่ีจะช่วยท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได ้อุปกรณ์ควรเป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่และแตกต่างจากท่ีเคย
ใช้ในห้องเรียนปกติ  โดยเฉพาะการเรียนในชั้ นเรียนขนาดใหญ่  และเป็นการเรียนซ่อม  เพราะ
ธรรมชาติของผูเ้รียนส่วนมากจะเป็นผูเ้รียนอ่อน การน าอุปกรณ์การสอนท่ีเคยใชม้าใชอี้กคร้ังจะไม่ท า
ให้เกิดผลดีเท่าท่ีควร เพราะอุปกรณ์ส าหรับผูเ้รียนน้ี ใชเ้พื่อเร้าหรือกระตุน้นกัเรียนให้เกิดความสนใจ
อยูเ่สมอ 

6. ความตั้งใจของผูเ้รียนและผูส้อน เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างหน่ึง ถ้าผูเ้รียนเรียนพิเศษ
เพราะความจ าใจบางอยา่ง เช่น ผูป้กครองบงัคบั เรียนตามแฟชัน่ของเพื่อนท าให้ความตั้งใจและความ
สนใจในการเรียนมีไม่มาก หรือมีสมาธิในการเรียนท่ีนอ้ยลง ท าให้การเรียนไม่ไดผ้ลดีในส่วนของครู
และอาจารยบ์างท่านสอนพิเศษเพราะความจ าใจบางอยา่ง เช่น สอนเพราะสภาพเศรษฐกิจบงัคบั หรือ
ไดรั้บการร้องขอจากผูเ้รียนหรือผูป้กครอง เป็นตน้ บางคร้ังมีความตั้งใจและสนใจท าการสอนจริง แต่
ว่าตอ้งสอนหลายชั่วโมงย่อมท าให้ความตั้งใจและความสนใจจริงท่ีจะท าการสอนลดหย่อนลง ส่ิง
ต่างๆ ดงักล่าวน้ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนกวดวชิาดว้ยอยา่งมาก 

7. สภาพการแข่งขนัทางโอกาส ปริมาณและความเขม้ขน้ของการกวดวิชามีความเก่ียวขอ้ง
กบัการแข่งขนัของโอกาสทางการศึกษาท่ีมุ่งหวงัหรือต าแหน่งงานท่ีตอ้งการบรรจุโดยสภาพการ
แข่งขนัในปัจจุบนัมีสูงมาก เช่น ต าแหน่งงานมีน้อย โรงเรียนดีๆมีน้อย มหาวิทยาลยัเปิดโดยเฉพาะ
ของรัฐมีนอ้ย และทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศมีจ ากดัมาก โอกาสส าเร็จยงัคงมีนอ้ยเท่าเดิม ดงันั้น 
หากการเรียนกวดวิชามีการแข่งขนักนัทางโอกาสมาก ความส าเร็จอนัเป็นผลจากการเรียนกวดวชิาก็มี
นอ้ย หากการแข่งขนัมีนอ้ย โอกาสความส าเร็จยิ่งมีมากข้ึนดว้ยสรุปไดว้า่การเรียนกวดวิชาให้ไดผ้ลดี
นั้น มีปัจจยัส าคญัต่างๆทั้งตวัผูเ้รียน ครูหรืออาจารยผ์ูส้อน อุปกรณ์และต าราเรียน และปัจจยัอ่ืนๆ โดย
เร่ิมจากตวัผูเ้รียนเองตอ้งมีการตั้งเป้าหมายการเรียนท่ีชดัเจน ไม่คาดหวงัสูงเกินไป ตอ้งรู้วา่ควรเลือก
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เรียนกวดวิชาแบบใดท่ีเหมาะสม ครูหรืออาจารยผ์ูส้อนตอ้งรู้จกัใชว้ิธีการสอนท่ีแตกต่างจากการสอน
ท่ีโรงเรียน และตอ้งเหมาะสมกบัการสอนกวดวิชาแต่ละประเภท อีกทั้งตอ้งให้ความส าคญัต่อความ
แตกต่างของนกัเรียนแต่ละคน จ านวนผูเ้รียนในการเรียนกวดวิชาก็เป็นปัจจยัส าคญัเช่นเดียวกนั โดย
จ านวนผูเ้รียนควรมีจ านวนท่ีเหมาะสม ไม่ใหญ่จนเกินกว่าความดูแลของครูหรืออาจารยผ์ูส้อนท่ีจะ
ควบคุมไดอ้ย่างทัว่ถึง และปัจจยัเก่ียวกบัอุปกรณ์และต าราเรียนควรแตกต่างจากการเรียนการสอนท่ี
โรงเรียน ควรจดัท าข้ึนใหม่เพื่อให้เหมาะกบัวตัถุประสงค์ของการกวดวิชาแต่ละแบบ และการน า
อุปกรณ์ท่ีแปลกใหม่มาใช้นั้น เพื่อใช้เร้าหรือกระตุน้นักเรียนให้เกิดความสนใจอยู่เสมอ นอกจาก 
ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ี ความตั้งใจและความสนใจของผูเ้รียนและผูส้อนอย่างจริงจงัรวมทั้งโอกาสการ
แข่งขนั ยอ่มเป็นปัจจยัเสริมอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนกวดวชิาใหไ้ดผ้ลดีดว้ย 
 

2.2.  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
       งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตร
หลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  สรุปไดด้งัน้ี 

พัชรินทร์  พิริยะสงวนพงศ์ (2547) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจของผูป้กครอง
ในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชา ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 และศึกษาความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนกวดวิชา ระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชใ้ช้แบบสอบถามเลือกตอบและมาตราส่วนค่า (Rating scale)โดยวิธี Likert 
ส่วนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นค าถามปลายเปิด (Open  Ended) สถิตและวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์ ได้ผลวิจยัคือ 
ผูป้กครองส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพรับราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจมีรายได้เฉล่ีย  20,000 – 40,000 บาทต่อเดือน ส่วนปัจจยัทางด้านโรงเรียนโรงเรียนกวด
วิชาส่วนใหญ่ท่ีผู ้ปกครองเลือกจะมีช่ือเสียงในด้านของอาจารย์ผู ้สอน มีคมนาคมท่ีสะดวก             
(ร้อยละ 77.9) อัตราค่าใช้จ่ายจะสูงกว่า 4,000 บาท (ร้อยละ 42.9) โดยการสอนแบบเช่ือมโยงใน
เน้ือหาแต่ละวิชา (ร้อยละ 41.6) ปัจจยัด้ายวตัถุประสงค์ส่วนใหญ่ของผูป้กครอง (ร้อยละ 51.1) เพื่อ
เตรียมตวัสอบเขา้ศึกษาต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  และปัจจยัภายในท่ีมีความสัมพนัธ์ในการ
ตดัสินใจส่งบุตรเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชา ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 มากท่ีสุดคือระดบัการศึกษาของ
ผู ้ปกครองรองลงมาคือรายได้ของผู ้ปกครอง  ส่วนปัจจัยภายนอกท่ี มีผลต่อความสัมพัน ธ์                  
ในการตดัสินใจมากท่ีสุดคือ เพื่อให้บุตรหลานเตรีมตวัสอบเขา้เรียนต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
รองลงมาคือ รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวชิา และเพื่อใหบุ้ตรหลานมีผลการเรียนท่ีดี 



 

24 
 

ธิชานันท์ ด้วงจันทร์ (2549) ศึกษาปัจจัยท่ี มี อิทธิพลในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาและ
เปรียบเทียบความแตกต่างของผูป้กครองขอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ6 ในเขตเทศบาล
เชียงราย โดยศึกษาจาก เพศ อาย ุ อาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษา  โดยการใชแ้บบสอบถามเพื่อเก็บ
ขอ้มูลจ านวน 346 ชุดวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย  ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ การ
ทดสอบที ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความแปรปรวน   ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้กครองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ในเขตเทศบาลเชียงราย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ผูห้ญิงอาย ุ31 -40 ปี ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ มีรายได ้10,001 – 20,000 บาท มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีจ  านวนบุตรหลานท่ีเล้ียงดู 2 คน ส่วนใหญ่บุตรหลานเคยเรียนโรงเรียนกวดวิชา  
โดยท่ีผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นบุคลากรมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ และต ่าสุด
คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการเปรียบเทียบความแตกต่างในการเลือกโรงเรียนกวดวิชา
ของผูป้กครองแตกต่างกันในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และด้านการจดัจ าหน่ายด้านการส่งเสริม
การตลาด  ดา้นบุคลากร  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการของผูป้กครองท่ีมีเพศต่างกนั
ในภาพรวมพบวา่มีขอ้คิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นท่ีมีความคิดเห็นต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.1 ไดแ้ก ้ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  การเปรียบเทียบของผูป้กครองท่ีมีอายุ
ต่างกัน พบว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 0.01 ได้แก่ด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   ดา้นกระบวนการ และดา้นท่ีมีความเห็นต่างกนัแบบมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ลกัษณะทางกายภาพและบุคลกร มีความคิดเห็นแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ได้แก่ ด้านการจดัจ าหน่ายและกระบวนการส่วนด้านความ
คิดเห็นดา้นอ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 

ปองพล ปัญญาวสุิทธิกุล (2552) ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจดัการโรงเรียนกวดวชิาในจงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน และความพึงพอใจในการบริหารจดัการโรงเรียนกวดวิชาในจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน และสร้างรูปแบบการเรียนรู้จดัการโรงเรียนกวดวิชาในจงัหวดัภาคเหนือตอนบนจ านวน   5 
แห่ง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผูจ้ดัการโรงเรียนกวดวิชาภาคเหนือตอนบนโดยเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจงจ านวน  5  คน ผูป้กครองของนกัเรียนโดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญจ านวน   
15 คน และนกัเรียนท่ีมาเรียนกวดวชิา โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญจ านวน   327  คน เคร่ืองมือท่ี
ใชเ้ก็บขอ้มูลคือ  แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการวเิคราะห์เน้ือหา
และบรรยายเชิงพรรณ  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการการวิจยัพบว่า สภาพปัญหาการบริหารจดัการโรงเรียนกวดวิชาในจงัหวดั
ภาคเหนือ ตอนบน พบว่าผูจ้ดัการโรงเรียนกวดวิชามีปัญหาดา้นการจดัการโรงเรียนกวดวิชาในเร่ือง
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การใชส่ื้อการสอนท่ีขาดประสิทธิภาพในการใชง้านอยา่งถูกตอ้ง สภาพความพึงพอใจต่อการบริหาร
จดัการโรงเรียนกวดวิชาในจงัหวดัภาคเหนือตอนบน  ของ ผูป้กครองส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าพึง
พอใจต่อการจดัการโรงเรียนกวดวิชาในเกือบทุกดา้นยกเวน้ปัญหาในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการเรียนพิเศษ
ท่ีเพิ่มมากข้ึน ส่วนนักเรียนพบว่ามีความพึงพอใจในด้านบุคลากรคือ อาจารยผ์ูส้อนมีช่ือเสียงและ
น่าเช่ือถือ และดา้นภาพลกัษณ์ของโรงเรียน คือมีสถิติของผูเ้รียนท่ีสอบเขา้มหาวิทยาลยัไดเ้ป็นจ านวน
การสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้โรงเรียนกวดวิชาในจงัหวดัภาคเหนือตอนบน ไดรู้ปแบบการสอน 
2 รูปแบบ คือ รูปแบบการสอนผ่านส่ือวีดีทศัน์โดยอาจารยท่ี์มีช่ือเสียงท่ีเป็นท่ียอมรับและการสอน
ผา่นคอมพิวเตอร์เป็นการเรียนรายบุคคลเป็นรูปแบบท่ีมีการบนัทึกการสอนแก่ผูเ้รียนจ านวนมากโดย
อาจารยท่ี์มีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ 

ฉัตรชัย พานิชการ (2554) ศึกษาระดบัการตดัสินใจของผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียนใน
โรงเรียนกวดวิชา ในการเลือกผูข้าย เปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจของผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้
เรียนในโรงเรียนกวดวิชาท่ีจ  าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้      
จ  านวนบุตร  ช่วงชั้ นระดับการศึกษาของบุตรหลาน และโรงเรียนท่ีบุตรหลานศึกษาอยู่ และ
เปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจของผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชา จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ ดา้นสถานท่ี ดา้นราคา  ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ
ผูป้กครองของนักเรียนท่ีมีอายุ  4 – 12 ปี และก าลังศึกษาในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี มีขนาดตวัอย่าง 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มโดยความบังเอิญ จากนั้นมา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต  ความถ่ี  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลวิจยัพบว่าในภาพรวมการตดัสินใจของผูป้กครองท่ีส่งบุตร
หลานเขา้เรียนในโรงเรียนกวดวิชาในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัชลบุรีในดา้นการเลือกผูข้ายอยู่ในระดบั
มาก ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพ และช่วงชั้นของบุตรหลานท่ีต่างกัน  มีผลต่อระดบัการ
ตดัสินใจท่ีส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในด้านการเลือกผูข้ายท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผูป้กครองท่ีมีความเห็นต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการในส่วน
ของช่วงวนัท่ีบุตรหลานเรียน และชัว่โมงเรียนต่อสัปดาห์ ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ประภาวัลย์  ชวนไชยะกูล (2556) ศึกษาสภาพและผลกระทบของโรงเรียนกวดวิชาในประเทศ
ไทยโดยมีขั้นตอนการศึกษาวิจยัคือ จดัสนทนากลุ่มเช่ียวชาญ จ านวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัคือ แบบ
สัมภาษณ์และแบบบนัทึกขอ้มูลการสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์เน้ือหา และการศึกษาความคิดเห็น
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เก่ียวกบัสภาพและผลกระทบของโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย มีกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล 4 กลุ่ม ไดแ้ก่  
ผูบ้ริหาร 12 คน ผูส้อน 48 คน  ผูเ้รียน 240 คนและผูป้กครอง จ านวน 60 คน ด าเนินการเก็บขอ้มูลจาก
โรงเรียนกวดวชิาในประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 จ านวน 12 โรงเรียน จากผูใ้ห้ขอ้มูล4ภูมิภาคๆละ 3 
โรงเรียน โดยใชว้ธีิการสุ่มแบบหลายขั้นตอน การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ใชว้ธีิค  านวณ
ค่าความถ่ีค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาสภาพของ
โรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย พบวา่ ความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามมีความ
สอดคลอ้งกนั ซ่ึงมีความเห็นในระดบัมากทั้งสองดา้นคือ ดา้นบริบทของโรงเรียนกวดวิชา และสภาพ
ภายในของโรงเรียนกวดวิชา  โดยดา้นบริบทของโรงเรียนกวดวิชาผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
สภาพโรงเรียนกวดวชิาในระดบัท่ีมากคือ สถานท่ีใกลเ้คียง รองลงมา ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 
และสภาพสังคม ความเจริญดา้นเทคโนโลยี มีร้านอาหารเคร่ืองด่ืมบริการแก่ผูเ้รียนมีสถานท่ีรถจอด
สะดวกสบาย และเศรษฐกิจของชุมชน ค่านิยมของผูป้กครอง ตามล าดับและด้านสภาพภายใน
โรงเรียนกวดวิชา ผูใ้ห้ข้อมูลมีความคิดเห็นในระดับมากทุกประเด็นคือ ทรัพยากรการบริหาร 
กระบวนการจดัการ และผลลพัธ์   การศึกษาผลกระทบของโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทยโดยรวม 
พบว่าความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามสอดคลอ้งกนัซ่ึงมีความเห็นอยู่ในระดบั
มากทั้ง 4 ดา้น คือผลกระทบดา้นการศึกษา ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ ผลกระทบดา้นสังคม ผลกระทบ
ดา้นค่านิยมและจิตวทิยาตามล าดบั 

เสาวนีย์ พรหมโลก (2556) ศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ
ผูป้กครองนักเรียน ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจพฤติกรรมในการเลือก
โรงเรียนกวดวิชาของผูป้กครองนักเรียน  โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูป้กครองของ
นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา เขตรังสิต-องครักษ์ คลอง 1-7 จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 390 คนโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจยัคือ ผูป้กครองนักเรียน
ส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน ประมาณ 10,001-20,000 บาท 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีบุตร 2 คน ระยะทางจากบา้นถึงโรงเรียนกวดวิชา 6-7 
กิโลเมตร แรงจูงใจของผูป้กครองมากท่ีสุด คือ ส่ิงล่อใจ ดา้นความตอ้งการ ดา้นความปรารถนา ตาม
ลาดบั ส่วนแรงจูงใจด้านทศันคติ เป็นปัจจยัท่ีผูป้กครองนักเรียนให้ความส าคญัน้อยท่ีสุด  ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าผูป้กครองนักเรียนท่ีมี อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือนของครอบครัว ระดับ
การศึกษา จานวนบุตร และระยะทางจากบ้าน  ถึงโรงเรียน  แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการ
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ตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาให้กบับุตรหลานแตกต่างกนั ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์และปัจจยั
ทางภูมิศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวชิาใหก้บับุตรหลาน 

อมรรัตน์ เสียมทอง (2556)  ศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความ
แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ  รายได ้การศึกษา และสถานภาพ ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ ไดแ้ก่ โฆษณาประชาสัมพนัธ์  การสนบัสนุน การ
ส่งเสริม (Promotion) และกระบวนการขายกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ 
(Brand Image) ความภกัดี (Brand Loyalty) และความเช่ือถือ ความไวว้างใจ (Trust) กบัการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ประชากรในการวิจยั
คร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 400 คน โดยใช้
เคร่ืองมือการวิจยัคือแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้วิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาเพื่อหา
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้ทดสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรม
คอมพิ ว เตอ ร์  SPSSหาค่ า  t-test, F-test (One Way Anova) และ  Multiple  Regression Analysis ณ 
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 35 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ระดับรายได้ต่อเดือน  15,001 - 25,000 บาท สถานภาพโสดระดับ
การศึกษาปริญญาตรี โดยเพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สถาบันภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกัน ส่วนด้านภาพลักษณ์    
(Brand Image) และความเช่ือถือ ความไวว้างใจ (Trust) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พรสุดา คุณมั่ง (2557) ศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อ
แรงจูงใจในการกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งใน
การศึกษาคร้ังน้ีคือ  นักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีกาลังศึกษาในโรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามและใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลหาค่าทางสถิติเบ้ืองตน้ซ่ึงไดแ้ก่ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า 
T-test , F-test ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ีนยัส าคญั 0.05 ผลการศึกษาพบว่า
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ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ชั้น ม.6 ศาสนาพุทธ สังกัดโรงเรียนรัฐบาล แผนวิทย์-คณิต ผลการเรียน     
2.50-2.99 ผูป้กครองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 30,001-
40,000 บาท ปัจจยัภายใน แบ่งออกเป็น 1. ดา้นเน้ือหาและหลกัสูตรไดแ้ก่ การมีหลกัสูตรหลากหลาย
แบบให้เลือกเรียน 2. ด้านผูส้อน/รูปแบบการสอน ไดแ้ก่ ผูมี้บุคลิกภาพและความมัน่ใจ 3. ด้านการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่การลดราคาค่าเรียนสาหรับสมาชิก การแจกอุปกรณ์การเรียน การแจก
ของแถมต่างๆและ 4. ดา้นสถานท่ีทาการสอน ไดแ้ก่ความปลอดภยัของสถานท่ีเรียนปัจจยัภายนอก 
ด้านค่านิยมได้แก่การตามใจตวัเอง (เลือกเรียนเอง) และปัจจัยอ่ืนๆ คือ ด้านภาพลักษณ์  ได้แก่มี
นกัเรียนท่ีเรียนประสบผลส าเร็จและดา้นการตดัสินใจท่านจะเลือกกวดวิชากบัสถาบนัท่ีมีผูส้อนเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในวิชานั้นๆและจะเลือกกวดวิชากบัสถาบนัท่ีเรียนแลว้สามารถนาไปใชใ้นการทาขอ้สอบ
ไดจ้ริงแสดงระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สกล ผลิกระโทก (2557) ศึกษาถึงพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกสถาบนักวดวิชา ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในเขตกรุงเทพมหานคร  เก็บรวบรวม
ขอ้มูล ดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ค่าไคสแควร์จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กาลงัศึกษา อยู่
ในระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 โรงเรียนรัฐบาล  มีระดับเกรดเฉล่ียอยู่ท่ี  3.00-3.49 ผู้ปกครอง มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพผูป้กครองเป็นพนกังานในบริษทัเอกชน ระดบัรายไดน้กัเรียนเฉล่ีย
ต่อเดือน อยูท่ี่มากกวา่ 4,000 บาท ดา้นพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกสถาบนั กวดวิชา พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างเลือกเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ โดยเลือกหลกัสูตรทบทวนเน้ือหาบทเรียนและปูพื้นฐานให้
แน่น มีเหตุผลในการเรียนกวดวิชา เพื่อให้ผลการเรียนดีข้ึน โดยมีเพื่อนเป็นแหล่งข้อมูลในการ
ตดัสินใจเลือกสถาบนักวดวิชา ส่วนผูป้กครองเป็นผูริ้เร่ิมการเรียนกวดวิชา และมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา  โดยท้ายท่ี สุดตนเองเป็นผู ้ตัดสินใจขั้ น สุดท้าย  มีค่ าใช้ จ่าย                   
ในการเรียนกวดวิชาต่อคร้ังมากกวา่ 7,001 บาท มีจานวนชัว่โมงเรียนประมาณ 5 - 8 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
ช่วงเวลาในการเรียนอยูใ่นช่วงวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ส าหรับช่องทางในการสมคัรเรียนคือ สมคัร ณ 
สาขา หรือศูนยใ์กลบ้า้น 

 ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ เลือกสถาบนักวดวิชา พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั
ระดบัมากใน 6 ปัจจยั คือ ดา้นบุคลากร ผูใ้หบ้ริการ ดา้นการสร้างและนาเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทาง การจดัจาหน่าย ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นราคา ส่วนปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด มีความส าคญัในระดบัปานกลาง จากการศึกษาความสัมพนัธ์และทดสอบ
สมมุติฐานระหวา่ง ปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนักวดวชิา พบวา่ปัจจยั
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ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัชั้น ประเภทโรงเรียนท่ีกาลงัศึกษา เกรดเฉล่ีย ระดบัการศึกษา
ผู ้ปกครอง  อาชีพบิดา อาชีพมารดา และรายได้ของนักเรียนเฉล่ียต่อเดือน  ปัจจัยด้านราคามี
ความสัมพนัธ์กบัเพศ ระดบัชั้น และรายไดข้องนักเรียนเฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจา
หน่าย มีความสัมพนัธ์กบัเพศ ระดบัชั้น อาชีพบิดา และรายไดข้องนกัเรียนเฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัดา้น 
การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัระดบัชั้น และรายไดข้องนักเรียนเฉล่ียต่อเดือนปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัเพศ ระดบัชั้น ประเภทโรงเรียนท่ีกาลงัศึกษา เกรดเฉล่ีย 
อาชีพบิดา อาชีพมารดา และรายได้ของนักเรียนเฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัด้านบุคลากร ผูใ้ห้บริการมี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัชั้น เกรดเฉล่ีย อาชีพบิดา อาชีพมารดา และรายไดข้องนกัเรียนเฉล่ียต่อเดือน 
และปัจจยัดา้นการสร้างและนาเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบั เพศ เกรดเฉล่ีย ระดบั
การศึกษาผูป้กครอง อาชีพบิดา และรายไดข้องนกัเรียนเฉล่ียต่อเดือน 
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ตารางที่ 2 สรุปทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผู้ศึกษา (ปีศึกษา) ศึกษาเกีย่วกบั สถิตทีใ่ช้ ผลการศึกษา 
พชัรินทร์ 

พิริยะสงวนพงศ ์(2547) 
- ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจของ
ผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวด
วชิา ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  
- ศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้
โรงเรียนกวดวชิา ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 

- ค่าร้อยละ 
- คา่เฉล่ีย  
- ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
- การทดสอบไคสแควร์ 

-  ปัจจัยส่วนบุคลผู ้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพรับราชการหรือ
รัฐวสิาหกิจมีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ  20,000 – 40,000 บาท 
 -  ปัจจัยทางด้านโรงเรียนโรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่
ผูป้กครองเลือกจะมีช่ือเสียงในด้านของอาจารยผ์ูส้อน  มี
คมนาคมท่ีสะดวก มีการโดยการสอนแบบเช่ือมโยงใน
เน้ือหาแต่ละวชิา 
- ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคส่์วนใหญ่ของผูป้กครองเพ่ือเตรียม
ตวัสอบเขา้ศึกษาต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษา       ปีท่ี 1   
-  ปัจจยัภายในท่ีมีความสัมพนัธ์ในการตดัสินใจส่งบุตรเขา้
เรียนโรงเรียนกวดวิชา มากท่ีสุดคือระดับการศึกษาของ
ผูป้กครองรองลงมาคือรายไดข้องผูป้กครอง 
  - ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ในการตดัสินใจ
มากท่ีสุดคือ เพ่ือให้บุตรหลานเตรีมตวัสอบเขา้เรียนต่อใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  และรองลงมา      คือ เพื่อใหบุ้ตร
หลานมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน 
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ตารางที่ 2 สรุปทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 

ผู้ศึกษา (ปีศึกษา) ศึกษาเกีย่วกบั สถิตทีใ่ช้ ผลการศึกษา 
ธิชานนัท ์

ดว้งจนัทร์(2549) 
-ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกโรงเรียนกวดวชิาและ
เปรียบเทียบความแตกต่างของผูป้กครองขอนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 และ6 ในเขตเทศบาลเชียงราย โดย
ศึกษาจาก เพศ อาย ุ อาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษา   

- ค่าเฉล่ีย   
- ค่าความถ่ี 
-  ค่าร้อยละ 
 - ส่วนเบ่ียงเบน              
มาตรฐาน 

- วเิคราะห์ความ
แปรปรวน 

- ปัจจยัส่วนบุคลผูป้กครองอาย ุ31 -40 ปี ประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ มีรายได ้10,001 – 20,000 บาท มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
- ผูป้กครองใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นบุคลากรมากท่ีสุด 
- ดา้นการเปรียบเทียบความแตกต่างในการเลือกโรงเรียนกวด
วชิา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการจดัจ าหน่ายดา้น
การส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร  ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ  

ปองพล 
ปัญญาวสุิทธิกลุ(2552) 

ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจดัการโรงเรียนกวดวชิา
ในจงัหวดัภาคเหนือตอนบน และความพึงพอใจในการ
บริหารจดัการโรงเรียนกวดวชิาในจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน และสร้างรูปแบบการเรียนรู้จดัการโรงเรียน
กวดวชิาในจงัหวดัภาคเหนือตอนบนจ านวน  5 แห่ง 

- ค่าความถ่ี  
- ค่าร้อยละ 
- ค่าเฉล่ียและ 
- ส่วนเบ่ียงเบมาตรฐาน 

- ผูจ้ดัการโรงเรียนกวดวชิามีปัญหาดา้นการจดัการโรงเรียน
กวดวชิาในเร่ืองการใชส่ื้อการสอนท่ีขาดประสิทธิภาพ 
-ผูป้กครองส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการจดัการโรงเรียนกวดวชิา
ในเกือบทุกดา้นยกเวน้ปัญหาในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการเรียน
พิเศษท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
-นกัเรียนพบวา่มีความพึงพอใจในดา้นบุคลากรคือ อาจารย์
ผูส้อนมีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือ และดา้นภาพลกัษณ์ 
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        ตารางที่ 2 สรุปทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 

ผู้ศึกษา (ปีศึกษา) ศึกษาเกีย่วกบั สถิตทีใ่ช้ ผลการศึกษา 
ฉตัรชยั 

พานิชการ (2554) 
ระดบัการตดัสินใจของผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้
เรียนในโรงเรียนกวดวชิา ในการเลือกผูข้าย 
เปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจของผูป้กครองท่ีส่ง
บุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนกวดวชิาท่ีจ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล  

- ค่าเฉล่ียเลขคณิต   
- ความถ่ี  
- ส่วนเบ่ียงเบน      
มาตรฐาน 
- การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว 

-การตัด สิน ใจด้านการ เลือกผู ้ข ายอยู่ ใน ระดับมาก 
ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพ และช่วงชั้นของบุตร
หลานท่ีต่างกนั  มีผลต่อระดบัการตดัสินใจท่ีส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในด้านการเลือกผู ้ขายท่ี
แตกต่างกนั 
-ผูป้กครองท่ีมีความเห็นต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ในส่วนของช่วงวนัท่ีบุตรหลานเรียน และชัว่โมงเรียน 

ประภาวลัย ์ ชวนไชยะกลู 
(2556) 

ศึกษาสภาพและผลกระทบของโรงเรียนกวดวชิาใน
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าความถ่ี 
- ค่าร้อยละ   
- ค่าเฉล่ีย   
- ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

- ความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลมีความสอดคลอ้งกนั ซ่ึงมี
ความเห็นในระดบัมากทั้งสองดา้นคือ ดา้นบริบทของ
โรงเรียนกวดวชิา และสภาพภายในของโรงเรียนกวดวชิา   
- ผลกระทบของโรงเรียนกวดวชิาในประเทศไทยโดยรวม 
พบวา่ความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลสอดคลอ้งกนัซ่ึงมี
ความเห็นอยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ดา้น คือ 
1.ผลกระทบดา้นการศึกษา  
2. ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ  
3.ผลกระทบดา้นสงัคม  
4.ผลกระทบดา้นค่านิยมและจิตวทิยาตามล าดบั 
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ตารางที่ 2 สรุปทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 

ผู้ศึกษา (ปีศึกษา) ศึกษาเกีย่วกบั สถิตทีใ่ช้ ผลการศึกษา 
เสาวนีย ์

พรหมโลก  (2556) 
- ศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมในการเลือกโรงเรียน
กวดวชิาของผูป้กครองนกัเรียน 
 -ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ
แรงจูงใจพฤติกรรมในการเลือกโรงเรียนกวดวชิาของ
ผูป้กครองนกัเรียน 

- สถิติร้อยละ - ค่าเฉล่ีย  
- ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
- ค่า t-test  
- วเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว 

-ผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่ มีอาย ุ31-40 ปี อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน มีรายไดต้่อเดือน ประมาณ 10,001-20,000 
บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีบุตร 2 
คน ระยะทางจากบา้นถึงโรงเรียนกวดวชิา 6-7 กิโลเมตร 
- แรงจูงใจของผูป้กครองมากท่ีสุด คือ ส่ิงล่อใจ ดา้นความ
ตอ้งการ ดา้นความปรารถนา  

อมรรัตน ์
เสียมทอง (2556) 

ศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุอาชีพ  รายได ้การศึกษา และสถานภาพ ท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัสอน
ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

- ความถ่ี  
- ค่าร้อยละ  
- ค่าเฉล่ีย  
- ส่วนเบ่ียงเบน     
มาตรฐาน  

- ค่า t-test 
- ค่า F-test (One Way 

Anova)  
-  Multiple  Regression 

Analysis 

-  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ตั้งแต ่35 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
ระดบัรายไดต้่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท สถานภาพโสด
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
 -ส่วนดา้นภาพลกัษณ์ (Brand Image) และความเช่ือถือ  
ความไวว้างใจ (Trust) มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการ  
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ตารางที่ 2 สรุปทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 

ผู้ศึกษา (ปีศึกษา) ศึกษาเกีย่วกบั สถิตทีใ่ช้ ผลการศึกษา 
เสาวนีย ์

พรหมโลก  (2556) 
- ศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมในการเลือกโรงเรียน
กวดวชิาของผูป้กครองนกัเรียน 
 -ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ
แรงจูงใจพฤติกรรมในการเลือกโรงเรียนกวดวชิาของ
ผูป้กครองนกัเรียน 

- สถิติร้อยละ - ค่าเฉล่ีย  
- ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
- ค่า t-test  
- วเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว 

-ผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่ มีอาย ุ31-40 ปี อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน มีรายไดต้่อเดือน ประมาณ 10,001-20,000 
บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีบุตร 2 
คน ระยะทางจากบา้นถึงโรงเรียนกวดวชิา 6-7 กิโลเมตร 
- แรงจูงใจของผูป้กครองมากท่ีสุด คือ ส่ิงล่อใจ ดา้นความ
ตอ้งการ ดา้นความปรารถนา  

อมรรัตน ์
เสียมทอง (2556) 

ศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุอาชีพ  รายได ้การศึกษา และสถานภาพ ท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัสอน
ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

- ความถ่ี  
- ค่าร้อยละ  
- ค่าเฉล่ีย  
- ส่วนเบ่ียงเบน   
มาตรฐาน  

- ค่า t-test 
- ค่า F-test (One Way 

Anova)  
-  Multiple  Regression 

Analysis 

-  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ตั้งแต ่35 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
ระดบัรายไดต้่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท สถานภาพโสด
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
 -ส่วนดา้นภาพลกัษณ์ (Brand Image) และความเช่ือถือ  
ความไวว้างใจ (Trust) มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการ  
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     ตารางที่ 2 สรุปทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 

ผู้ศึกษา 
(ปีศึกษา) 

ศึกษาเกีย่วกบั สถิตทีใ่ช้ ผลการศึกษา 

พรสุดา 
คุณมัง่ (2557) 

ศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความแตกต่างของ
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และศึกษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผล
ต่อแรงจูงใจในการกวดวชิาของนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 

- ค่าความถ่ี  
- ค่าร้อยละ 
- ค่าเฉล่ีย  
- ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
- ค่า - T-test  
- F-test  
- ค่าความแปรปรวน  
ทางเดียว 

-ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ชั้น ม.6 ศาสนาพทุธ สงักดัโรงเรียน
รัฐบาล แผนวทิย-์คณิต ผลการเรียน 2.50-2.99 ผูป้กครอง
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อ
เดือนอยูท่ี่ 30,001-40,000 บาท 
- ปัจจยัภายใน แบ่งออกเป็น 
 1. ดา้นเน้ือหาและหลกัสูตร  
2. ดา้นผูส้อน/รูปแบบการสอน  
3. ดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
 4. ดา้นสถานท่ีทาการสอน 
-ปัจจยัอ่ืนๆ คือ ดา้นภาพลกัษณ์  
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การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน า
บุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาระดบัประถมศึกษาการศึกษางานวจิยัท่ีผา่นมา พบวา่มีการศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวด
วิชาระดบัประถมศึกษาหลายงาน ในบางงานวิจยัก็มีการศึกษาไวน้านแลว้ ซ่ึงเม่ือเวลาผา่นไปสภาพ
สังคม  เศรษฐกิจ การแข่งขนัทางด้านการการเรียนในชั้นเรียนการแข่งขนัด้านการเรียนต่อในชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีช่ือเสียงได้การเปล่ียนแปลงไป อาจจะส่งผลท าให้ท าให้ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาระดบั
ประถมศึกษามีการเปล่ียนแปลงไป  และกลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัก็แตกต่างไปจากงานวิจยัท่ีผา่นมา
โดยกลุ่มตวัอยา่งจะใชผู้ป้กครองท่ีน าบุตรหลานไปเรียนท่ีโรงเรียนกวดวชิาระดบัประถมศึกษาในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เท่านั้น 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลาน   เขา้เรียน

โรงเรียนกวดวชิาระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ มีระเบียบวธีิวิจยัเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคคื์อ แผนการด าเนินดารและวธีิการวจิยั 

 
3.1   แผนด ำเนินกำร และวธีิกำรวจัิย 
 3.1.1 กรอบแนวคิด    
  จากภาพท่ี 5 ปัจจยัดา้นสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูป้กครอง ปัจจยัดา้นโรงเรียน
กวดวิชาและปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชา ซ่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้กครองในการน าบุตรเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิา มีรายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้กครอง 
1. ระดับการศึกษาของผู ้ปกครอง แบ่งออกเป็นต ่ ากว่าอนุปริญญา  อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและสูงกวา่ปริญญาตรี 
2. อาชีพของผู ้ปกครอง แบ่งออกเป็น  รับราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน

บริษทัเอกชน  เจา้ของหรอผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั  อ่ืนๆ 
3. อายผุูป้กครอง แบ่งเป็นช่วงอาย ุคือ 21-30 ปี  31-40 ปี  41-50 ปี 51-60 ปีและ 61-70 ปี 
4. รายได้เฉ ล่ียของผู ้ปกครองต่อเดือน  แบ่ งช่วงเงิน เดือน คือ ต ่ ากว่า15,000 บาท                           

15,000 – 25,000 บาท  25,001 – 35,000 บาท 35,001- 45,000 บาท สูงกวา่ 45,000 บาท 
ปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิา 
1. ความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวิชา  พิจารณาจากโรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก 

โรงเรียนไดส้ร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือใหก้บัผูป้กครอง 
2. ด้านบุคลากรท่ีสอนโรงเรียนกวดวิชา  พิจารณาจาก ครูผูส้อนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก  

ครูผูส้อนจบตามวิชาเอกท่ีสอน  ครูผูส้อนมีเทคนิควธีิท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ในไดง่้าย ครูผูส้อนใส่
ใจนกัเรียนและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน 



 

38 
 

3. ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชา พิจารณาจากมีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียน  
การก าหนดระยะเวลาการจ่ายค่าเล่าเรียน เช่น เป็นรายเดือน เป็นรายเทอมหรือรายหลกัสูตร  การแจง้
ก าหนดการจ่ายค่าเล่าเรียนชดัเจน   

4. ดา้นการจดัการเรียนการสอน พิจารณาออกเป็น 3 ดา้น 
4.1 รูปแบบของการสอนกวดวชิา 

4.1.1 การสอนแบบผูส้อนคนเดียว โดยจะมีครูผูส้อนอยูค่นเดียวในหน่ึงวิชาและใน
สถาบนันั้น 

4.1.2 ผูส้อนเป็นคณะโดยจะมีครูผูส้อนเป็นคณะแยกสอนเป็นรายวิชาและตาม
ระดบัชั้น 

4.2 วธีิการสอน 
4.2.1 สอนสด การสอนสดเป็นการสอนท่ีมีอาจารยส์อนสดภายในหอ้งเรียน 
4.2.2. สอนผา่นส่ือ การสอนผ่านส่ือ เป็นการสอนท่ีใชส่ื้อผสมเป็นการใช้ส่ือวีดีโอ

ในการช่วยสอน 
4.3.ลกัษณะการสอน 

แนวทางในการสอน ปัจจุบนัสามารถแบ่งลกัษณะการสอนได้เป็น 4 แนวทาง 
ดงัน้ี 

4.3.1 เนน้ความเขา้ใจ ล าดบัความรู้จากง่ายไปสู่ยากเน้ือหาความรู้ให้เด่นชดั ท าให้
เขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

4.3.2 เนน้การเก็งขอ้สอบ เน้ือหาและแบบฝึกหดั 
4.3.3 เนน้สรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรหรือ เรียกกวา่ “สูตรลดั” เพื่อใหน้กัเรียน

สะดวกในการน าไปใช ้
4.3. 4. เนน้การแกปั้ญหาดว้ยวิธีแปลกหรือเรียกวา่ “ เทคนิค ” ซ่ึงหมายถึง การท า

โจทยด์ว้ยวธีิใหม่ท่ีง่ายและสั้นกวา่เดิม 
5. ดา้นการรักษาความสะอาด ห้องเรียนสะอาด กวา้งขวาง อากาศถ่ายเทดี ดา้นท าเล ท่ีตั้ง 

อาคารสถานท่ี  สถานท่ีตั้ งของโรงเรียนอยู่ในแหล่งชุมชน ทางเข้า-ออกโรงเรียนสะดวกสบาย  มี
บริเวณท่ีจอดรถสะดวกสบายไปมาสะดวก  ความใกล ้ไกลของโรงเรียนกบับา้น 

6. ดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การลงประกาศต่างๆ  
ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิา 
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1. ลกัษณะการเรียนของผูเ้รียน จะพิจารณาออกเป็น การเรียนซ่อมส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนไม่
ทนั  การเรียนเสริมเป็นการเรียนเพิ่มเติมให้เก่งกวา่ผูอ่ื้น  การเรียนปรับสภาพเป็นเรียนเรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมท่ีจะไปเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น  การเรียนแก่ไขความรู้ความเขา้ใจ  การเรียนเร่งหรือการเรียน
เร่งรัด  การเรียนเฉพาะตามความตอ้งการหรือความสนใจของผูเ้รียน  การเรียนพิเศษหรือการเรียน
นอกหลกัสูตร  การเรียนติวส าหรับเน้ือหาบางอยา่งเป็นคร้ังคราว 

2. การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
3. การเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆ 
4. ค่านิยม  ส่ิงล่อใจ  
5. ตอ้งการเน้ือหาในส่ิงท่ีโรงเรียนไม่มี 
6. การเรียนตามกระแสนิยม  จะพิจารณาจาก ความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวชิาจ านวน

ผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิานั้น 
7. พอ่แม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและใหบุ้ตรหลานเรียนพิเศษหรือเขา้เรียนในโรงเรียนกวด

วชิาเน่ืองจากผูป้กครองคิดวา่ลูกจะไดป้ระโยชน์และตวัเองสามารถท างานได ้ 
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ภำพที่ 5  กรอบแนวคิด 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ปกครอง 
1. ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 

2. อาชีพของผูป้กครอง 

3. ผูป้กครอง 

4. รายไดเ้ฉล่ียของผูป้กครองต่อเดือน 

ปัจจยัด้ำนโรงเรียนกวดวชิำ 
1. ความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวชิา 

2. บุคลากรท่ีสอนโรงเรียนกวดวชิา 

3. ค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวชิา  

4. การจดัการเรียนการสอน 

5. การรักษ าความสะอาด  ท าเล  ท่ี ตั้ ง 

อาคารสถานท่ี  

6. การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 

 

ปัจจยัด้ำนวตัถุประสงค์ของกำรเรียนกวดวชิำ 
1. ลกัษณะการเรียนของผูเ้รียน 

2. การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์

3. การเตรียมตวัเพ่ือศึกษาต่อ 

4. ค่านิยม  ส่ิงล่อใจ  

5. ความตอ้งการเน้ือหาในส่ิงท่ีโรงเรียนไม่

มี 

6. การเรียนตามกระแสนิยม 

7. พอ่แม่ไม่มีเวลาตอ้งท างาน 
 

 

กำรตดัสินใจของผู้ปกครองใน
กำรน ำบุตรเข้ำเรียนโรงเรียน

กวดวชิำ 
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  3.1.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บิดา มารดา  หรือผูป้กครองท่ีมีบุตรหลานก าลงั

เรียนกวดวิชาในระดบัชั้นประถมศึกษาเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอนการก าหนดขนาดของตวัอยา่งจึงจะใชว้ิธีการค านวณจากสูตรของ  W.G.cochran    
(อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,2543) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้ขนาดตวัอย่างจ านวน 385คน โดยการ
ค านวณดงัน้ี  

สูตร                 n    =     
2

21

e

ZPP   

 

เม่ือ         n       แทน    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีตอ้งการ   

P      แทน    สัดส่วนของประชากรท่ีจะสุ่ม (ในการวจิยัคร้ังน้ีใช ้0.5) 

Z      แทน    ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัก าหนดไว ้

         Z  มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (ระดบั 0.05) 

             e       แทน    ค่าของความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับใหเ้กิดข้ึนได ้(ในการวจิยัคร้ังน้ีใช ้0.05) 

 

แทนค่าในสูตร                        n    =     
2

2

05.0

96.15.015.0    

                 =        385 

                     ขนาดตวัอยา่งจ านวน  385     คน 
 
   3.1.3   เคร่ืองมือและขั้นตอนในกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 

      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีจะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน
โดยแบบสอบถามจะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของผูป้กครอง
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
 3.1.4 ข้อมูลทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการใชแ้บบสอบถาม ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้กครอง  

ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิา

ในระดบัประถมศึกษา จ านวน 385 ชุด โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  
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 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรเขา้เรียนโรงเรียน

กวดวชิาระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่   
  ส่วนท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

 3.1.5 วธีิกำรศึกษำ กำรรวบรวมข้อมูล วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในกำรศึกษำ  
 1) วิธีการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของผูป้กครองนกัเรียน

ระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 
1.ศึกษาคน้ควา้เอกสาร และบทความทางวิชาการแนวคิดทฤษฎีวารสาร และส่ิงพิมพ์

ต่างๆและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาให้กบับุตร
ของผูป้กครองในระดบัชั้นประถมศึกษา และรวบรวมขอ้มูลมาใชเ้ป็นกรอบแนวความคิดในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
3. ทดสอบแบบสอบถาม (Pretest) และปรับแกไ้ข 

 2) วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
1. ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือเก็บขอ้มูลจากผูป้กครองของนกัเรียนท่ีน าบุตร

หลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาในการตอบแบบสอบถาม   
2. ด าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูลโดยผูศึ้กษา ท่ีโรงเรียนกวดวิชาต่างๆในอ าเภอเมือง

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชเ้วลาประมาณ 3 สัปดาห์ 
3. น าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ จากนนั้นจึงน าแบบสอบถามท่ีมี

ความถูกตอ้งครบถว้นสมบรูณ์มาจดัเรียงขอ้มูล แยกขอ้มูล และตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
 3)  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล  ผูศึ้กษาไดด้ าเนินวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 1.  น าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาแปลงค่าแลว้ท าการบนัทึกในตารางบนัทึกขอ้มูล 
 2.  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามไปวิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการ
วเิคราะห์หาค่าสถิติต่างๆ ไดแ้ก่ 

2.1 หาค่าร้อยละ (Percentage) 
2.2 หาค่าเฉล่ีย (Mean) 

3. สถิตท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.1 สถิติพรรณนา หรือสถิติภาคบรรยาย (Descriptive) โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้

จากการส ารวจซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัทาง
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เศรษฐกิจและสังคมของผูป้กครอง ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัทางด้านโรงเรียนกวดวิชา  และปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลในการตดัสินใจองผูป้กครองในการน าบุตรเขา้โรงเรียนกวดวชิา ประกอบดว้ย 

3.2   สถิติอนุมาน หรือสถิตอา้งอิง (Inferential statistics) เป็นการสรุปขอ้เทจ็จริงของ
ขอ้มูลทั้งหมดในลักษณะประมาณค่า (Estimation) และการทดสอบสมมุติฐาน (Testing hypothes) 
ประกอบดว้ย 

3.2.1สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบความมีนยัส าคญัของตวัอยา่งประชากรท่ีอา้งอิง
ไปยงัประชากร ใชท้ดสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในรูปของความถ่ี เพื่อสรุปวา่ตวัแปรอิสระและตวั
แปรตามมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ โดยการใช้ สถิติไคสแควร์ (Chi – square: ) ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ี
เป็ น ก ารห าความสั มพัน ธ์ ขอ งปั จจัย ท่ี มี อิ ท ธิ พ ลด้ าน ต่ างๆ  เช่ น  ปั จจัยด้ าน เศ รษ ฐ กิ จ                            
และสังคมของผูป้กครอง ปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชา กบัการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตร
เขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิา  โดยใชสู้ตร การทดสอบดว้ยวธีิไคสแควร์ 
 

สูตร        
 

2

2
0

E

E 
  

 

เม่ือ  2   แทน  ค่าไคสแควร์ 

 O  แทน  ค่าความถ่ีท่ีไดม้าจริง 

E แทน  ความถ่ีท่ีไดม้าตามทฤษฎีหรือท่ีความหวงั 

 

กำรวดัระดับตัวแปร 

แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยวธีิของ Likert 
(เชิดศกัด์ิ โฆวาสินธ์,2540) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตดัสินใจของผูป้กครองท่ีบอกถึงระดบัความ
คิดเห็นท่ีมีอิทธิกบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาและปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบัชั้นประถมศึกษา ดงัน้ี 

5      คะแนน    หมายความวา่    มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด 
4      คะแนน    หมายความวา่    มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจในระดบัมาก 
3      คะแนน    หมายความวา่    มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจในระดบัปานกลาง 
2      คะแนน   หมายความวา่     มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจในระดบันอ้ย 
1      คะแนน    หมายความวา่    มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจในระดบันอ้ยท่ีสุดหรือไมมีผล 

โดยก าหนดตวัแปรตามปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี  
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ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้กครอง 
1. ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 
2. อาชีพของผูป้กครอง 
3. อายผุูป้กครอง 
4. รายไดเ้ฉล่ียของผูป้กครองต่อเดือน 
ปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิา 
1. ความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวชิา 
2. บุคลากรท่ีสอนโรงเรียนกวดวชิา 
3. ค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวชิา  
4. การจดัการเรียนการสอน 
5. การรักษาความสะอาด 
6. ท าเล ท่ีตั้ง อาคารสถานท่ี  
7. การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 
ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิา 
1. ลกัษณะการเรียนของผูเ้รียน 
2. การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
3. การเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ 
4. ค่านิยม  ส่ิงล่อใจ การเห่อตาม 
5. ตอ้งการเน้ือหาในส่ิงท่ีโรงเรียนไม่มี 
6. การเรียนตามกระแสนิยม 
7. พอ่แม่ไม่มีเวลาตอ้งท างาน 
การวิเคราะห์ขอ้มูลวดัระดบัทศันะ โดยหาค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้เพื่อใชเ้ปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย

ท่ีค านวณได ้โดยใชเ้กณฑป์ระเมินคะแนนเฉล่ียเทียบเคียงตามวธีิของ Likert ดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตร

หลานเรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรเขา้

เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรเขา้

เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบัปานกลาง 
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คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรเขา้
เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง อิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรเขา้
เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
ในบทท่ี 4 น้ีเป็นการแสดงถึงผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองใน

การน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง    จงัหวดัเชียงใหม่
โดยจะได้ผลการศึกษาประกอบไปด้วย 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้กครอง  2) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรเข้าเรียนโรงเรียนกวดวิชา  3) ปัญหาและอุปสรรคในการ
ตดัสินใจของผูป้กครอง 4)วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวชิา 

 
4.1  ลกัษณะทัว่ไปของผู้ปกครอง 

ผูป้กครองมากกว่าคร่ึงหน่ึงเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.80) รองลงมาคือ เพศชาย (ร้อยละ 
44.20) จะมีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 58.44) และอายุระหวา่ง 41-50 (ร้อยละ 21.82)โดยมีความ
เก่ียวขอ้งกบันกัเรียนคือเป็นมารดา (ร้อยละ 48.83) บิดา (ร้อยละ 39.74)  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า  (ร้อยละ 57.92) ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ15.58) มีอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 35.06) พนักงานบริษทัเอกชน (ร้อยละ21.56) และมีรายได้ต่อเดือน 15,000 – 
25,000 บาท (ร้อยละ 35.58) และ 15,000 – 25,000 บาท (ร้อยละ 24.68) แสดงในตาราง 3 
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ตารางท่ี 3 ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของผูป้กครอง 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

170 
215 

44.16 
55.84 

อาย ุ

21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
61-70 ปี 

  38 
225 
 84 
 33 
  5 

9.87 
58.44 
21.82 
8.57 
1.30 

ความเก่ียวขอ้งกบั
นกัเรียน 

บิดา 
มารดา 
อ่ืนๆ 

153 
188 
  44 

39.74 
48.82 
11.43 

ระดบัการศึกษา 

ต ่ากวา่อนุปริญญา 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

  49 
  53 
223 
  60 

12.73 
13.77 
57.92 
15.58 

อาชีพ/งานท่ีท าอยูใ่น
ปัจจุบนั 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 
พนกังานบริษทัเอกชน 
เจา้ของหรอผูป้ระกอบูรกิจ
ส่วนตวั 
คา้ขาย 
อ่ืนๆ 

135 
  83 
  73 
  71 
  23 

35.06 
21.56 
18.96 
18.44 
  5.97 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ต ่ากวา่15,000 บาท 
15,000 – 25,000 บาท 
15,000 – 25,000 บาท 
35,001- 45,000 บาท 
สูงกวา่ 45,000บาท 

  54 
137 
  95 
  59 
  40 

14.03 
35.58 
24.68 
15.32 
10.39 
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4.2.ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการน าบุตรเข้าเรียนโรงเรียนกวดวชิา  

โดยแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั ไกแ้ก่ ปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาและดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียน
กวดวชิา  

4.2.1 ปัจจัยด้านโรงเรียนกวดวชิา 
 จากตารางท่ี 4 ปัจจยัด้านความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.10 โดยปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุดคือ โรงเรียนไดส้ร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือให้กบัผูป้กครอง มีค่าเฉล่ีย 4.10 และ
รองลงมาคือ โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ีย 4.09  
 

ตารางท่ี 4 ปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในดา้นของความมี
ช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวชิา 

ปัจจัยด้านความมี
ช่ือเสียงของโรงเรียนกวด

วิชา 

ระดบัความส าคัญ 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย

ค่าเฉลีย่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกั 

1401 

(36.36) 

145 

(37.66) 

96 

(24.94) 

4 

(1.04) 

0 

(0.00) 
4.09 0.805 มาก 

โรงเรียนไดส้ร้างผลงาน
เป็นท่ีน่าเช่ือถือใหก้บั
ผูป้กครอง 

131 

(34.03) 

167 

(43.38) 

80 

(20.78) 

7 

(1.82) 

0 

(0.00) 
4.10 0.783 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม      4.10 0.794 มาก 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 
                  ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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จากตารางท่ี 5 ปัจจัยด้านบุคลากรท่ีสอนโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของ
ผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.94 โดยปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ครูผูส้อนมีเทคนิควิธีท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจ มีค่าเฉล่ีย 4.01 รองลงมา
คือ ครูผูส้อนใส่ใจนกัเรียนและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน มีค่าเฉล่ีย 3.97   

 
ตารางท่ี 5 ปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในด้านบุคลากรท่ี

สอนโรงเรียนกวดวชิา 

ปัจจัยด้านบุคลากรท่ี
สอนโรงเรียนกวดวิชา 

ระดบัความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย

ค่าเฉลีย่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ครูผูส้อนมีช่ือเสียงเป็นที่
รู้จกั 

921 

(23.90) 

177 

(45.97) 

106 

(27.53) 

10 

(2.60) 

0 

(0.00) 
3.91 0.782 มาก 

ครูผูส้อนจบตามวชิาเอก
ท่ีสอน 

97 

(25.19) 

155 

(40.26) 

120 

(31.17) 

10 

(2.60) 

3 

(0.78) 
3.86 0.849 มาก 

ครูผูส้อนมีเทคนิควธีิท่ีท  า
ใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจ 

124 

(32.21) 

156 

(40.52) 

91 

(23.64) 

11 

(2.86) 

3 

(0.78) 
4.01 0.863 มาก 

ครูผูส้อนใส่ใจนกัเรียน
และมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
นกัเรียน 

111 

(28.83) 

164 

(42.60) 

98 

(25.45) 

12 

(3.12) 

0 

(0.00) 3.97 0.818 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม      3.94 0.828 มาก 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 
                  ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 
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จากตารางท่ี 6 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวิชา มีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียน
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.96 

 
ตารางท่ี  6  ปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในดา้นค่าใชจ่้ายใน
การเรียนกวดวชิา มีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียน 
 
ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายใน

การเรียนกวดวิชา มีความ
เหมาะสมกบัระยะเวลา   

ที่เรียน 

ระดบัความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย

ค่าเฉลีย่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ดา้นค่าใชจ่้ายในการเรียน
กวดวชิา มีความ
เหมาะสมกบัระยะเวลาท่ี
เรียน 

991 

(25.71) 

184 

(47.79) 

90 

(23.38) 

10 

(3.60) 

2 

(0.52) 
3.96 0.801 มาก 

เฉลี่ยรวม      3.96 0.801 มาก 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 
                  ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 
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จากตารางท่ี 7 ปัจจยัดา้นการจดัการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากรูปแบบของการสอนกวด
วิชาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาในระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย 3.80 โดยปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ การสอนแบบผูส้อนคนเดียว มีค่าเฉล่ีย 4.16 และ
รองลงมาคือ ผูส้อนเป็นคณะมีค่าเฉล่ีย 3.43 

 
ตารางท่ี  7 ปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในดา้นการจดัการ
เรียนการสอนโดยพิจารณาจากรูปแบบของการสอนกวดวิชา 

ปัจจัยด้านรูปแบบของ
การสอนกวดวิชา 

ระดบัความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย

ค่าเฉลีย่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การสอนแบบผูส้อน
คนเดียว 

1581 

(41.04) 

138 

(35.84) 

82 

(21.30) 

7 

(1.82) 

0 

(0.00) 
4.16 0.820 มาก 

การสอนแบบผูส้อน
เป็นคณะ 

36 

(9.35) 

128 

(33.25) 

186 

(48.31) 

35 

(9.09) 

0 

(0.00) 
3.43 0.784 ปานกลาง 

เฉลีย่รวม      3.80 0.802 มาก 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 
                  ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 
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จากตารางท่ี 8 ปัจจยัดา้นการจดัการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากวิธีการสอนของกวดวิชาท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาในระดบัปานกลาง 
มีค่าเฉล่ีย 3.48 โดยปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ การสอนสอนสด มีค่าเฉล่ีย 3.89 และรองลงมา
คือ สอนผา่นส่ือ มีค่าเฉล่ีย 3.06 
 
ตารางท่ี 8 ปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในดา้นการจดัการเรียน
การสอนโดยพิจารณาจากวธีิการสอนของกวดวชิา 

ปัจจัยด้านวิธีการ
สอนกวดวิชา 

ระดบัความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย

ค่าเฉลีย่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

การสอนสด 861 

(22.34) 

179 

(46.49) 

110 

(28.57) 

10 

(2.60) 

0 

(0.00) 
3.89 0.776 มาก 

การสอนผา่นส่ือ 28 

(7.27) 

84 

(21.82) 

171 

(44.42) 

87 

(22.60) 

15 

(3.90) 
3.06 0.943 ปานกลาง 

เฉลีย่รวม      3.48 0.860 ปานกลาง 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 
                  ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 
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จากตารางท่ี 9 ปัจจยัดา้นการจดัการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากลกัษณะการสอนของกวด
วิชาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาในระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย 4.20 โดยปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ เนน้ความเขา้ใจ มีค่าเฉล่ีย 4.60 รองลงมาคือ เนน้
การเก็งขอ้สอบ มีค่าเฉล่ีย 4.20   

 
ตารางท่ี 9 ปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในดา้นการจดัการเรียน
การสอนโดยพิจารณาจากลกัษณะการสอนของกวดวชิา 
 

ปัจจัยด้านลักษณะการ
สอนกวดวิชา 

ระดบัความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย

ค่าเฉลีย่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

เนน้ความเขา้ใจ 2611 

(67.79) 

93 

(24.16) 

31 

(8.05) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
4.60 0.635 มากท่ีสุด 

เนน้การเก็งขอ้สอบ 165 

(42.86) 

137 

(35.58) 

78 

(20.26) 

5 

(1.30) 

0 

(0.00) 
4.20 0.784 มาก 

เนน้สรุปปัญหาทุก
รูปแบบเป็นสูตรลดั 

136 

(35.32) 

135 

(35.06) 

103 

(26.75) 

11 

(3.86) 

0 

(0.00) 
4.03 0.858 มาก 

เนน้การแกปั้ญหา
ดว้ยวธีิแปลกหรือ
เรียกวา่   “ เทคนิค ” 

103 

(26.75) 

175 

(45.45) 

95 

(24.68) 

8 

(2.08) 

4 

(1.04) 
3.95 0.831 มาก 

เฉลีย่รวม      4.20 0.777 มาก 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 
                  ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 
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จากตารางท่ี 10 ปัจจยัดา้นการรักษาความสะอาด ห้องเรียนสะอาด กวา้งขวาง อากาศถ่ายเทดี 
ดา้นท าเล ท่ีตั้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.04 

 
ตารางท่ี 10 ปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในดา้นการรักษา
ความสะอาด หอ้งเรียนสะอาด กวา้งขวาง อากาศถ่ายเทดี ดา้นท าเล ท่ีตั้ง 
 
ปัจจัยด้านด้านการรักษา
ความสะอาด ห้องเรียน
สะอาด กว้างขวาง อากาศ
ถ่ายเทด ีด้านท าเล ที่ต้ัง 

ระดบัความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย

ค่าเฉลีย่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ดา้นการรักษาความ

สะอาด หอ้งเรียน

สะอาด กวา้งขวาง 

อากาศถ่ายเทดี ดา้น

ท าเล ท่ีตั้ง 

1171 

(30.39) 

176 

(45.71) 

84 

(21.82) 

6 

(1.56) 

2 

(0.52) 
4.04 0.795 มาก 

เฉลีย่รวม      4.04 0.795 มาก 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 
                  ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 
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จากตารางท่ี 11 ปัจจยัด้านการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การลงประกาศต่างๆท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.92 

 
ตารางท่ี 11 ปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในดา้นการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ การลงประกาศต่างๆ 
 
ปัจจัยด้านการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ การลง

ประกาศต่างๆ 

ระดบัความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย

ค่าเฉลีย่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ดา้นการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ การลง
ประกาศต่างๆ  

1021 

(26.49) 

157 

(40.78) 

119 

(30.91) 

7 

(1.82) 

0 

(0.00) 
3.92 0.801 มาก 

เฉลีย่รวม      3.92 0.801 มาก 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 
                  ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 
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4.2.2 ปัจจัยด้านวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวชิา 

จาคาราง 12 ปัจจยัดา้นลกัษณะการเรียนของผูเ้รียนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองใน
การน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.83 โดยปัจจยัท่ีมีความส าคญัมาก
ท่ีสุดคือ การเรียนเฉพาะตามความตอ้งการหรือความสนใจของผูเ้รียน มีค่าเฉล่ีย 4.00 รองลงมาคือ การ
เรียนปรับสภาพเป็นเรียนเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะไปเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ีย 3.95   

 
ตารางท่ี 12 ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองใน
ดา้นลกัษณะการเรียนของผูเ้รียน 

ปัจจัยด้านลักษณะการ
เรียนของผู้เรียน 

ระดบัความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย

ค่าเฉลีย่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การเรียนซ่อมส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีเรียนไม่เขา้ใจ 

1011 
(26.23) 

159 

(41.30) 

94 

(24.42) 

28 

(7.27) 
3 

(0.78) 
3.85 0.920 มาก 

การเรียนเสริมเป็นการ
เรียนเพ่ิมเติมใหเ้ก่งกวา่
ผูอ่ื้น 

57 
(14.81) 

111 

(28.83) 

177 

(45.97) 

32 

(8.31) 
8 

(2.08) 
3.46 0.915 ปานกลาง 

การเรียนปรับสภาพเป็น
การเรียนเพื่อเตรียมความ
พร้อมท่ีจะไปเรียน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 

111 
(28.83) 

155 

(40.26) 

108 

(28.05) 

11 

(3.86) 
0 

(0.00) 
3.95 0.826 มาก 

การเรียนเร่งหรือการ
เรียนเร่งรัด 

83 
(21.56) 

152 

(39.48) 

134 

(34.81) 

16 

(4.16) 
0 

(0.00) 
3.78 0.828 มาก 

การเรียนเฉพาะตามความ
ตอ้งการหรือความสนใจ
ของผูเ้รียน 

105 
(27.27) 

179 

(46.49) 

96 

(24.94) 

5 

(1.30) 
0 

(0.00) 
4.00 0.759 มาก 

การเรียนพิเศษหรือการ
เรียนนอกหลกัสูตร 

108 
(28.05) 

143 

(37.14) 

111 

(28.83) 

23 

(5.97) 
0 

(0.00) 
3.87 0.891 มาก 

การเรียนติวส าหรับ
เน้ือหาบางอยา่งเป็นคร้ัง
คราว 

116 
(30.13) 

141 

(36.62)  

110 

(28.57) 

18 

(4.68) 
0 

(0.00) 
3.92 0.877 มาก 

เฉลีย่รวม      3.83 0.859 มาก 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 
                  ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 
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จากตารางท่ี  13 ปัจจัยด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.85 

 
ตารางท่ี 13 ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองใน
ดา้นการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

 

ปัจจัยด้านการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

ระดบัความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย

ค่าเฉลีย่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การใชเ้วลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์ 

981 
(25.45) 

148 

(38.44) 

122 

(31.69) 

17 

(4.42) 
0 

(0.00) 
3.85 0.853 มาก 

เฉลีย่รวม      3.85 0.853 มาก 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 
                  ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

 
จากตารางท่ี 14 ปัจจยัด้านการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขันต่างๆมีผลต่อการ

ตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.23 
 

ตารางท่ี 14 ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองใน
ดา้นการเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆ 

 
ปัจจัยด้านการเตรียมตัว

เพือ่ศึกษาต่อ  การ
สอบแข่งขันต่างๆ 

ระดบัความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย

ค่าเฉลีย่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การ

สอบแข่งขนัต่างๆ 
1801 

(46.75) 

122 

(31.69) 

73 

(18.96) 

10 

(2.60) 
0 

(0.00) 
4.23 0.844 มาก 

เฉลีย่รวม      4.23 0.844 มาก 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 
                  ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 
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จาตารางท่ี 15 ปัจจยัดา้นค่านิยม  ส่ิงล่อใจ ในการเรียนพิเศษสอบแข่งขนัต่างๆมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาในระดบั  ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 
3.50 

 
ตารางท่ี 15 ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองใน
ดา้นค่านิยม  ส่ิงล่อใจ ในการเรียนพิเศษสอบแข่งขนัต่างๆ 

 
ปัจจยัด้านค่านิยม  ส่ิง
ล่อใจ ในการเรียน

พเิศษสอบแข่งขันต่างๆ 

ระดบัความส าคัญ 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย

ค่าเฉลีย่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ค่านิยม  ส่ิงล่อใจ ใน
การเรียนพิเศษ

สอบแข่งขนัต่างๆ 

741 
(19.22) 

115 

(29.87) 

128 

(33.25) 

64 

(16.62) 
4 

(1.04) 
3.50 1.016 ปานกลาง 

เฉลีย่รวม      3.50 1.016 ปานกลาง 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 
                  ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

 

จากตารางท่ี 16 ปัจจยัด้านต้องการเน้ือหาในส่ิงท่ีโรงเรียนไม่มีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.92 

 
ตารางท่ี 16 ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองใน
ดา้นตอ้งการเน้ือหาในส่ิงท่ีโรงเรียนไม่มี 
 

ปัจจัยด้านต้องการ
เนื้อหาในส่ิงที่โรงเรียน

ไม่มี 

ระดบัความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย

ค่าเฉลีย่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 ตอ้งการเน้ือหาในส่ิง
ท่ีโรงเรียนไม่มี 

391 
(10.13) 

89 

(23.12) 

102 

(26.49) 

112 

(29.09) 

43 
(11.17) 

3.92 1.171 มาก 

เฉลีย่รวม      3.92 1.171 มาก 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 
                  ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 
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จากตารางท่ี 17 ปัจจยัดา้นการเรียนตามกระแสนิยมมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการ
น าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.20 โดยปัจจยัท่ีมีความส าคญัมาก
ท่ีสุดคือ ความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวชิา มีค่าเฉล่ีย 4.45 รองลงมาคือ จ านวนผูป้กครองท่ีน าบุตร
หลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิา มีค่าเฉล่ีย 3.96 

 
ตารางท่ี 17 ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองใน
ดา้นการเรียนตามกระแสนิยม  
 

ปัจจัยด้านการเรียนตาม
กระแสนิยม 

ระดบัความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย

ค่าเฉลีย่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ความมีช่ือเสียงของ
โรงเรียนกวดวชิา 

2261 
(58.70) 

113 

(29.35) 

40 

(10.39) 

4 

(1.04) 
2 

(0.52) 
4.45 0.762 มาก 

จ านวนผูป้กครองท่ีน า
บุตรหลานเขา้เรียน
โรงเรียนกวดวชิา 

118 
(30.65) 

138 

(35.84) 

125 

(32.47) 

4 

(1.04) 
0 

(0.00) 
3.96 0.820 มาก 

เฉลีย่รวม      4.20 0.791 มาก 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 
                  ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 
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จากตารางท่ี 18 ปัจจยัดา้นพ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและใหบุ้ตรหลานเรียนพิเศษมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.88 

 
ตารางท่ี 18 ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองใน
ดา้นพอ่แม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและใหบุ้ตรหลานเรียนพิเศษ 
 

ปัจจัยด้านพ่อแม่ไม่มี
เวลาต้องท างานและให้
บุตรหลานเรียนพเิศษ 

ระดบัความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย

ค่าเฉลีย่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

พอ่แม่ไม่มีเวลาตอ้ง
ท างานและใหบุ้ตร
หลานเรียนพเิศษ 

1131 
(29.35) 

151 

(39.22) 

91 

(23.64) 

23 

(5.97) 
7 

(1.82) 
3.88 0.960 มาก 

เฉลีย่รวม      3.88 0.960 มาก 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 
                  ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 
 

จากตารางท่ี 19 ปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองให้
ความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่  ความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวิชา บุคลากรท่ีสอนโรงเรียนกวด
วชิา  ค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวิชา มีความเหมาะสมกบัระยะเวลา   ท่ีเรียน  การจดัการเรียนการสอน
โดยพิจารณาจากรูปแบบของการสอนกวดวิชา ลกัษณะการสอนของกวดวิชา การรักษาความสะอาด 
ห้องเรียนสะอาด กวา้งขวาง อากาศถ่ายเทดี ดา้นท าเล ท่ีตั้ง และการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การลง
ประกาศต่างๆ ส่วนการจดัการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากวธีิการสอนของกวดวชิาผูป้กครองไดใ้ห้
ความส าคญัในระดบัปานกลาง โดยเฉล่ียแลว้ผูป้กครองไดใ้ห้ความส าคัญปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชา
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก 

ปัจจยัด้านวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองให้
ความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ ลักษณะการเรียนของผูเ้รียน   การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ตอ้งการเน้ือหาในส่ิงท่ีโรงเรียนไม่มี การเรียนตามกระแสนิยม  และพ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานจึงให้
บุตรหลานเรียนพิเศษส่วนค่านิยม  ส่ิงล่อใจ ในการเรียนพิเศษสอบแข่งขนัผูป้กครองไดใ้หค้วามส าคญั
ในระดบัปานกลาง โดยเฉล่ียแล้วผูป้กครองไดใ้ห้ความส าคญัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียน
กวดวชิาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก 
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ตารางท่ี 19 สรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียน
กวดวชิา 

 

ปัจจยั ค่าเฉลีย่ (คะแนน) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย
ค่าเฉลีย่ 

ปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวชิา    

ความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวชิา 4.10 0.794 มาก 
บุคลากรท่ีสอนโรงเรียนกวดวชิา 3.94 0.828 มาก 

ค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชา มีความเหมาะสมกับ
ระยะเวลา   ท่ีเรียน 

3.96 0.801 มาก 

การจดัการเรียนการสอน    

     - การจดัการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากรูปแบบ
ของการสอนกวดวชิา 

3.80 0.802 มาก 

    - การจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากวิธีการ
สอนของกวดวชิา 

3.48 0.860 ปานกลาง 

    - การจดัการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากลกัษณะ
การสอนของกวดวชิา 

4.20 0.777 มาก 

การรักษาความสะอาด ห้องเรียนสะอาด กวา้งขวาง 
อากาศถ่ายเทดี ดา้นท าเล ท่ีตั้ง 

4.04 0.795 มาก 

การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ การลงประกาศต่างๆ 3.92 0.801 มาก 
เฉลีย่รวม 3.93 0.81 มาก 

ปัจจยัด้านวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวชิา    
ลกัษณะการเรียนของผูเ้รียน 3.83 0.859 มาก 
การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 3.85 0.853 มาก 
การเตรียมตวัเพ่ือศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆ 4.23 0.844 มาก 
คา่นิยม  ส่ิงล่อใจ ในการเรียนพิเศษสอบแข่งขนั 3.50 1.016 ปานกลาง 
ตอ้งการเน้ือหาในส่ิงท่ีโรงเรียนไม่มี 3.92 1.171 มาก 
การเรียนตามกระแสนิยม   4.20 0.791 มาก 
พอ่แม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานจึงใหบุ้ตรหลานเรียนพิเศษ 3.88 0.960 มาก 

เฉลีย่รวม 3.92 0.93 มาก 
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4.3 ปัญหาและอุปสรรคในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการน าบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนกวดวชิา  

จากตารางท่ี 20 ปัญหาและอุปสรรคในการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้
เรียนโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวด
วชิาในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.43 โดยปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดเน้ือหาท่ีเรียนไม่ตรงกบัท่ีโรงเรียน
สอนและบุตรหลานไม่อยากเรียนโรงเรียนกวดวชิา มีค่าเฉล่ีย  2.51 รองลงมาคือ ค่าเดินทาง มีค่าเฉล่ีย 
2.48 

 

ตารางท่ี 20 ปัญหาและอุปสรรคในการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียน
กวดวชิา 
ปัญหาและอุปสรรคใน
การตดัสินใจของ 

ผู้ปกครอง 

ระดบัความส าคญั 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความ 

หมาย

ค่าเฉลีย่ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย
ทีสุ่ด 

ค่าเรียนกวดวชิา 291 
(7.53) 

66 

(17.14) 

107 

(27.79) 

135 

(35.06) 
48 

(12.47) 
2.27 1.117 นอ้ย 

ค่าเดินทาง 11 
(2.86) 

39 

(10.13) 

142 

(36.88) 

124 

(32.21) 
69 

(17.92) 
2.48 0.992 นอ้ย 

เน้ือหาท่ีเรียนไม่ตรง

กบัท่ีโรงเรียนสอน 
10 

(2.60) 
34 

(8.83) 

167 

(43.38) 

107 

(27.79) 
67 

(17.40) 
2.51 0.966 นอ้ย 

วนั-เวลาเรียนในการ

เรียนกวดวชิาไม่

เหมาะสม 

15 
(3.90) 

24 

(6.23) 

132 

(34.29) 

159 

(41.30) 
55 

(14.29) 
2.44 0.945 นอ้ย 

บุตรหลานไม่อยาก

เรียนโรงเรียนกวดวชิา 
10 

(2.60) 
33 

(8.57) 

146 

(37.92) 

151 

(39.22) 
45 

(11.69) 
2.51 0.902 นอ้ย 

บุตรหลานไม่ยอมเรียน

โรงเรียนกวดวชิา 
6 

(1.56 
54 

(14.03 

123 

(31.95 

135 

(35.06 
67 

(17.40) 
2.47 0.987 นอ้ย 

 สถานท่ีตั้งของโรเรียน

กวดวชิา 
16 

(4.16) 
39 

(10.13) 

91 

(23.64) 

149 

(38.70) 
90 

(23.38) 
2.33 1.069 นอ้ย 

เฉลีย่รวม      2.43 0.997 นอ้ย 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 
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4.4  ความสัมพนัธ์ของปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกโรงเรียนกวดวชิา 
  ในการทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา นั้นไดมี้การเลือกปัจจยัท่ี
ส าคญัมาใช้ในการทดสอบระหว่างขอ้มูลทัว่ไปกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียน
กวดวิชา ซ่ึงขอ้มูลทัว่ไปท่ีส าคญัท่ีเลือกมาในการทดสอบคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อายุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ/
งานท่ีท าในปัจจุบนั  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียน
กวดวิชาท่ีใชใ้นการทดสอบแบ่งพิจารณาเป็น 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาและปัจจยัดา้น
วตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชา และในการทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชาคร้ังน้ีจะแสดงในส่วนของการทดสอบระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีความสัมพนัธ์กนั  โดยเลือกวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 โดยใช้ส ถิ ติแสดงความถ่ี  ( frequency) ค่ าร้อยละ 
(percentang) และค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square)  
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1.4.1 ความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้านโรงเรียนกวดวชิาและข้อมูลทัว่ไปของผู้ปกครอง 

1. ช่วงอายขุองผูป้กครอง 
ตารางท่ี 21 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัจ าแนกตามช่วงอายุของ
ผูป้กครอง 

อายุ 

โรงเรียนกวดวิชามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก 

รวม  
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

21-30ปี 
121 16 10 0 0 38 

69.379 
(.00) 

(31.58) (42.11) (26.325) (0.00) (0.00) (100.00) 

31-40ปี 
88 82 55 0 0 225 

(39.11) (36.44) (24.44) (0.00) (0.00) (100.00) 

41-50ปี 
30 28 26 0 0 84 

(35.71) (33.33) (30.95) (0.00) (0.00) (100.00) 

51-60ปี 
8 18 7 0 0 33 

(24.24) (54.55) (21.21) (0.00) (0.00) (100.00) 

61-70ปี 
0 5 0 0 0 5 

(0.00) (100.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
138 149 98 0 0 385 

(35.85) (38.70) (25.45) (0.00) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

 ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นวา่  อายุมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียน
กวดวชิาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
  H0  : อายไุม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวชิาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 
 H1 :  อายมีุความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวชิาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 
ค่า Sig. เท่ากบั  0.00  มีค่าน้อยกวา่ 0.05 นั้นคือปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อายุของผูป้กครองมี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั  ดงันั้นผลการศึกษาจึง
สนับสนุนสมมุติฐานท่ีตั้งและจากการตอบแบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีอายุช่วง 31-40 ปี
โดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในระดบัมากท่ีสุด 
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รองลงมาคืออายุช่วง 41-50 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัใน
ระดบัมากท่ีสุดและช่วงอายุ 21-30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชามีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกัในระดบัมาก จากขอ้มูลพบว่าช่วงอายุ 31-40 ปีและ 41-50 ปี ให้ความความส าคญักบัปัจจยัดา้น
โรงเรียนกวดวชิามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในระดบัมากท่ีสุดซ่ึงแตกต่างกบัอาย ุ21-30 ปีท่ีใหค้วามส าคญัใน
ระดบัมาก 
 

ตารางท่ี 22 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาสร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือใหก้บัผูป้กครอง
จ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 

อายุ 

โรงเรียนได้สร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือให้กบัผู้ปกครอง 

รวม  
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

      
21-30ปี 

161 17 5 0 0 38 

44.000  
(.005) 

(42.11) (44.72) (13.16) (0.00) (0.00) (100.00) 

31-40ปี 
74 102 49 0 0 225 

(32.89) (45.33) (21.78) (0.00) (0.00) (100.00) 

41-50ปี 
25 35 20 4 0 84 

(29.76) (41.67) (23.81) (4.76) (0.00) (100.00) 

51-60ปี 
14 11 8 0 0 33 

(42.42) (33.33) (24.24) (0.00) (0.00) (100.00) 

61-70ปี 
0 5 0 0 0 5 

(0.00) (100.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
129 170 82 4 0 385 

(33.51) (44.16) (21.30) (1.04) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

  ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นวา่  อายมีุความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวด
วชิาท่ีไดส้ร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือใหก้บัผูป้กครอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
  H0  : อายุไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาท่ีได้สร้างผลงานเป็นท่ี

น่าเช่ือถือใหก้บัผูป้กครอง 
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 H1 :  อายุมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาท่ีได้สร้างผลงานเป็นท่ี
น่าเช่ือถือใหก้บัผูป้กครอง 

ค่า Sig. เท่ากบั  0.005  มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั้นคือปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อายุมีความสัมพนัธ์
ต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาท่ีไดส้ร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือให้กบัผูป้กครอง  ดงันั้นผล
การศึกษาจึงสนับสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง และจากการตอบแบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีอายุ
ช่วง 31-40 ปีโดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาสร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือ
ใหก้บัผูป้กครองในระดบัมาก รองลงมาคืออายชุ่วง 41-50 ปี ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวด
วชิาสร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือใหก้บัผูป้กครองในระดบัมากและช่วงอาย ุ21-30 ปี ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาสร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือใหก้บัผูป้กครองในระดบัมาก จากขอ้มูลพบวา่
ช่วงอาย ุ31-40 ปี 41-50 ปี และ21-30 ปี ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาสร้างผลงานเป็น
ท่ีน่าเช่ือถือใหก้บัผูป้กครองในระดบัมากโดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 
 

ตารางท่ี 23 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาของค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชา มีความ
เหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียนจ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 

อายุ 

ค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชา มีความเหมาะสมกบัระยะเวลาที่เรียน 

รวม  
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

21-30ปี 
121 21 5 0 0 38 

 
 

47.241a 
 

(.000) 
 

 
 
 
 

(31.58) (55.26) (13.16) (0.00) (0.00) (100.00) 

31-40ปี 
57 106 55 7 0 225 

(25.33) (47.11) (24.44) (3.11) (0.00) (100.00) 

41-50ปี 
19 42 23 0 0 84 

(22.62) (50.00) (27.38) (0.00) (0.00) (100.00) 

51-60ปี 
11 12 10 0 0 33 

(33.33) (36.36) (30.30) (0.00) (0.00) (100.00) 

61-70ปี 
0 5 0 0 0 5 

(0.00) (100.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
99 186 93 7 0 385 

(25.71) (48.31) (24.17) (1.81) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 
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 ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่า  อายุและค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชา มีความ
เหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
  H0  : อายุไม่มีความสัมพนัธ์ต่อค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวิชา มีความเหมาะสมกบัระยะเวลา

ท่ีเรียน 
 H1 :  อายุมีความสัมพนัธ์ต่อค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชา มีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ี

เรียน 
ค่า Sig. เท่ากบั  0.00  มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อายุมีความสัมพนัธ์
ต่อค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชา มีความเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีเรียน  ดังนั้ นผลการศึกษาจึง
สนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง และจากการตอบแบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีอายุช่วง 31-40 ปี
โดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาของค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวชิา มีความ
เหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียนในระดบัมาก รองลงมาคืออายชุ่วง 41-50 ปี ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้น
โรงเรียนกวดวิชาของค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวชิา มีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียนในระดบัมาก 
และช่วงอายุ 21-30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาของค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวิชา 
มีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียนในระดบัมาก จากขอ้มูลพบวา่ช่วงอาย ุ31-40 ปี 41-50 ปี และ21-
30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาของค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวชิามีความเหมาะสม
กบัระยะเวลาท่ีเรียนในระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 
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ตารางท่ี 24 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนแบบการสอน
สดจ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 

อายุ 

การสอนสด 

รวม 
 

 
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

21-30ปี 
01 28 10 0 0 38 

57.971 
(.017) 

(0.00) (73.68) (26.32) (0.00) (0.00) (100.00) 

31-40ปี 
46 102 77 0 0 225 

(20.44) (45.33) (34.22) (0.00) (0.00) (100.00) 

41-50ปี 
24 37 23 0 0 84 

(28.57) (11.05) (27.38) (0.00) (0.00) (100.00) 

51-60ปี 
9 16 8 0 0 33 

(27.27) (48.48) (24.24) (0.00) (0.00) (100.00) 

61-70ปี 
0 5 0 0 0 5 

(0.00) (100.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
79 188 118 0 0 385 

(20.52) (48.83) (30.65) (0.00) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

 ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นวา่  อายุมีความสัมพนัธ์ต่อวิธีการสอนแบบการสอน
สด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
  H0  : อายไุม่มีความสัมพนัธ์ต่อวธีิการสอนแบบการสอนสด  
  H1 :  อายมีุความสัมพนัธ์ต่อวธีิการสอนแบบการสอนสด 
ค่า Sig. เท่ากบั  0.017  มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั้นคือปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อายุมีความสัมพนัธ์
ต่อวิธีการสอนแบบการสอนสด ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนับสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง  และจากการตอบ
แบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีอายุช่วง 31-40 ปีโดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
โรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนแบบการสอนสดในระดบัมาก  รองลงมาคืออายุช่วง 41-
50 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนแบบการสอนสดใน
ระดบัมาก และช่วงอายุ 21-30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการ
สอนแบบการสอนสดในระดับมาก จากข้อมูลพบว่าช่วงอายุ 31-40 ปี 41-50 ปี และ21-30 ปี ให้
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ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนแบบการสอนสดในระดบัมาก
โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 
 

ตารางท่ี 25 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนแบบการสอน
ผา่นส่ือวดีีโอ อินเทอร์เนตจ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 

อายุ 

การสอนผ่านส่ือวีดโีอ อนิเทอร์เนต 

รวม 
 

 
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

21-30ปี 
0 14 12 12 0 38 

49.785 

(.005) 

(0.00) (36.84) (31.58) (31.58) (0.00) (100.00) 

31-40ปี 
18 44 100 52 11 225 

(8.00) (19.56) (44.44) (23.11) (4.89) (100.00) 

41-50ปี 
0 24 41 19 0 84 

(0.00) (28.57) (48.81) (22.62) (1.04) (100.00) 

51-60ปี 
0 11 16 7 0 33 

(0.00) (33.33) (48.48) (21.21) (0.00) (100.00) 

61-70ปี 
0 0 5 0 0 5 

(0.00) (0.00) (100.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
18 92 174 90 11 385 

(4.68) (23.90) (45.19) (23.37) (2.86) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

 ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นวา่  อายุมีความสัมพนัธ์ต่อวิธีการสอนแบบการสอน
ผา่นส่ือวดีีโอ อินเทอร์เนต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
  H0  : อายไุม่มีความสัมพนัธ์ต่อวธีิการสอนแบบการสอนผา่นส่ือวดีีโอ อินเทอร์เนต 
 H1 :  อายมีุความสัมพนัธ์ต่อวธีิการสอนแบบการสอนผา่นส่ือวดีีโอ อินเทอร์เนต 
ค่า Sig. เท่ากบั  0.005  มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั้นคือปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อายุมีความสัมพนัธ์
ต่อวิธีการสอนแบบการสอนผ่านส่ือวีดีโอ อินเทอร์เนต  ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนบัสนุนสมมุติฐาน
ท่ีตั้ ง และจากการตอบแบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีอายุช่วง 31-40 ปีโดยผูป้กครองให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนแบบการสอนผ่านส่ือวีดีโอ   
อินเทอร์เนตในระดบัมาก  รองลงมาคือ อายุช่วง 41-50 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวด
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วชิาในการจดัการเรียนการสอนแบบการสอนผา่นส่ือวีดีโอ อินเทอร์เนตในระดบัมากและช่วงอาย ุ21-
30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนแบบการสอนผา่นส่ือ
วีดีโอ อินเทอร์เนตในระดับมาก จากข้อมูลพบว่า ช่วงอายุ 31-40 ปี 41-50 ปี และ 21-30 ปี ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอนแบบการสอนผา่นส่ือวีดีโอ อิน
เทอร์เนตในระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 
 

ตารางท่ี 26 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความ
เขา้ใจจ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 

อายุ 

เน้นความเข้าใจ 

รวม 
 

 
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

21-30ปี 
281 10 0 0 0 38 

46.707 
(.002) 

(73.68) (26.32) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

31-40ปี 
153 56 16 0 0 225 

(68.00) (24.89) (7.11) (0.00) (0.00) (100.00) 

41-50ปี 
53 31 0 0 0 84 

(63.10) (36.90) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

51-60ปี 
24 9 0 0 0 33 

(72.73) (27.27) (1.04) (0.00) (0.00) (100.00) 

61-70ปี 
5 0 0 0 0 5 

(100) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
263 106 16 0 0 385 

(68.31) (27.53) (4.16) (0.00) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

 ผลการทดสอบทางสถิติแสดงใหเ้ห็นวา่  อายมีุความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้ความ
เขา้ใจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
  H0  : อายไุม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจ 
 H1 : อายมีุความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจ 
ค่า Sig. เท่ากบั  0.002  มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อายุมีความสัมพนัธ์
ต่อลกัษณะการสอนท่ีเน้นความเขา้ใจ  ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนับสนุนสมมุติฐานท่ีตั้งและจากการ
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ตอบแบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีอายุช่วง 31-40 ปี โดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือ
อายุช่วง 41-50 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด  และช่วงอายุ 21-30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาใน
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด จากขอ้มูลพบวา่ ช่วงอายุ 31-40 ปี 41-50 
ปี และ21-30ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ความ
เขา้ใจในระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 

 

ตารางท่ี 27 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการเก็ง
ขอ้สอบจ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 

อายุ 

เน้นการเกง็ข้อสอบ 

รวม 
 

(Sig.) 
ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

21-30ปี 
17 10 11 0 0 38 

63.305 
(.048) 

(44.47) (26.32) (28.95) (0.00) (0.00) (100.00) 

31-40ปี 
91 87 47 0 0 225 

(40.44) (38.67) (20.89) (0.00) (0.00) (100.00) 

41-50ปี 
42 26 16 0 0 84 

(50.00) (30.95) (19.05) (0.00) (0.00) (100.00) 

51-60ปี 
14 12 7 0 0 33 

(42.42) (36.36) (21.21) (0.00) (0.00) (100.00) 

61-70ปี 
0 5 0 0 0 5 

(0.00) (100.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
164 140 81 0 0 385 

(42.60) (36.36) (21.04) (0.00) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

 ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นวา่  อายุมีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้การ
เก็งขอ้สอบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
  H0  : อายไุม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้การเก็งขอ้สอบ 
 H1 :  อายมีุความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้การเก็งขอ้สอบ 



 

72 
 

ค่า Sig. เท่ากบั  0.048  มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อายุมีความสัมพนัธ์
ต่อลกัษณะการสอนท่ีเน้นการเก็งขอ้สอบ  ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง  และจาก
การตอบแบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีอายุช่วง 31-40 ปีโดยผูป้กครองให้ความส าคญักับ
ปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการเก็งข้อสอบในระดับมากท่ีสุด  
รองลงมาคือ อายุช่วง 41-50 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้นการเก็งข้อสอบในระดับมากท่ีสุด  และช่วงอายุ 21-30 ปี ให้ความส าคญักับปัจจยัด้าน
โรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การเก็งขอ้สอบในระดบัมากท่ีสุด จากขอ้มูลพบวา่
ช่วงอายุ 31-40 ปี 41-50 ปี และ 21-30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้การเก็งขอ้สอบในระดบัมากท่ีสุด โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 
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ตารางท่ี 28 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ี เน้นการ
แกปั้ญหาดว้ยวธีิแปลกหรือเรียกวา่  “ เทคนิค ”จ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 

อายุ 

เน้นการแก้ปัญหาด้วยวิธีแปลกหรือเรียกว่า  “ เทคนิค ” 

รวม 
 

 
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

21-30ปี 
11 12 15 0 0 38 

42.093  
(.001) 

(28.95) (31.58) (39.47) (0.00) (0.00) (100.00) 

31-40ปี 
63 104 58 0 0 225 

(28.00) (46.22) (25.78) (0.00) (0.00) (100.00) 

41-50ปี 
22 40 22 0 0 84 

(26.19) (47.62) (26.19) (0.26) (0.00) (100.00) 

51-60ปี 
7 17 9 0 0 33 

(21.21) (51.52) (27.27) (0.00) (0.00) (100.00) 

61-70ปี 
0 0 5 0 0 5 

(0.00) (0.00) (100.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
103 173 109 0 0 385 

(26.75) (44.94) (28.31) (0.00) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

 ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นวา่  อายุมีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้การ
แกปั้ญหาดว้ยวธีิแปลกหรือเรียกวา่  “ เทคนิค ” อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

H0  : อายไุม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้การแกปั้ญหาดว้ยวธีิแปลกหรือเรียกวา่  
“ เทคนิค ” 

 H1 : อายุมีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเน้นการแกปั้ญหาดว้ยวิธีแปลกหรือเรียกว่า    
“ เทคนิค ” 

ค่า Sig. เท่ากบั  0.001  มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ  อายมีุความสัมพนัธ์
ต่อลกัษณะการสอนท่ีเน้นการแกปั้ญหาดว้ยวิธีแปลกหรือเรียกว่า “ เทคนิค ” ดงันั้นผลการศึกษาจึง
สนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง  และจากการตอบแบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีอายุช่วง 31-40 ปี
โดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีแปลกหรือเรียกว่า “ เทคนิค ”ในระดับมาก  รองลงมาคืออายุช่วง 41-50 ปี ให้
ความส าคญักบัปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการแก้ปัญหาด้วยวิธี
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แปลกหรือเรียกวา่ “ เทคนิค ” ในระดบัมาก  และช่วงอายุ 21-30 ปี ให้ความส าคญักบัให้ความส าคญั
กบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การเก็งขอ้สอบในระดบัมากในระดบั
ปานกลาง จากขอ้มูลพบวา่ช่วงอายุ 31-40 ปี 41-50 ปี ไดใ้หค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิา
ในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการเก็งขอ้สอบในระดบัมากซ่ึงแตกต่างกบัช่วงอายุ21-30ปี ท่ีให้
ความส าคญัในระดบัปานกลาง 

 
ตารางท่ี 29 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านโรงเรียนกวดในการรักษาความสะอาด ห้องเรียนสะอาด 
กวา้งขวาง อากาศถ่ายเทดี ดา้นท าเล ท่ีตั้งจ  าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 

อายุ 

การรักษาความสะอาด ห้องเรียนสะอาด กว้างขวาง อากาศถ่ายเทด ีด้านท าเล ที่ต้ัง 

รวม 
 

(Sig.) 
 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

21-30ปี 
13 19 6 0 0 38 

 
 

51.487 
(.00) 

(34.21) (50.00) (15.79) (0.00) (0.00) (100.00) 

31-40ปี 
67 102 56 0 0 225 

(17.40) (45.33) (24.89) (0.00) (0.00) (100.00) 

41-50ปี 
31 37 16 0 0 84 

(29.78) (9.61) (4.16) (0.00) (0.00) (100.00) 

51-60ปี 
0 20 13 0 0 33 

(0.00) (60.61) (39.39) (0.00) (0.00) (100.00) 

61-70ปี 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
5 

(100.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
5 

รวม 
111 178 96 0 0 (100.00) 

(28.83) (46.23) (24.94) (0.00) (0.00) 385 

 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่า  อายุมีความสัมพนัธ์ต่อลักษณะการรักษาความ
สะอาดหอ้งเรียน กวา้งขวาง อากาศถ่ายเทดี ดา้นท าเล ท่ีตั้งของโรงเรียนกวดวชิา  อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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H0  : อายุไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการรักษาความสะอาดหอ้งเรียน กวา้งขวาง อากาศถ่ายเทดี ดา้น
ท าเล ท่ีตั้งของโรงเรียนกวดวชิา 

 H1 :  อายุมีความสัมพนัธ์ต่อการรักษาความสะอาดห้องเรียน กวา้งขวาง อากาศถ่ายเทดี ดา้น
ท าเล ท่ีตั้งของโรงเรียนกวดวชิา 

ค่า Sig. เท่ากบั  0.00  มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั้นคือปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อายมีุความสัมพนัธ์ต่อ
การรักษาความสะอาดห้องเรียน กวา้งขวาง อากาศถ่ายเทดี ด้านท าเล ท่ีตั้ งของโรงเรียนกวดวิชา  
ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง และจากการตอบแบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะ
มีอายุช่วง 31-40 ปีโดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดในการรักษาความสะอาด 
หอ้งเรียนสะอาด กวา้งขวาง อากาศถ่ายเทดี ดา้นท าเล ท่ีตั้งในระดบัมาก  รองลงมาคืออายชุ่วง 41-50 ปี 
ให้ความส าคญักับปัจจยัด้านโรงเรียนกวดในการรักษาความสะอาด ห้องเรียนสะอาด กวา้งขวาง 
อากาศถ่ายเทดี ด้านท าเล ท่ีตั้ งในระดับมาก  และช่วงอายุ 21-30 ปี ให้ความส าคัญกับปัจจยัด้าน
โรงเรียนกวดในการรักษาความสะอาด ห้องเรียนสะอาด กวา้งขวาง อากาศถ่ายเทดี ดา้นท าเล ท่ีตั้งใน
ระดับมาก จากข้อมูลพบว่า ช่วงอายุ 31-40 ปี 41-50 ปี และ21-30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้าน
โรงเรียนกวดในการรักษาความสะอาด ห้องเรียนสะอาด กวา้งขวาง อากาศถ่ายเทดี ดา้นท าเล ท่ีตั้งใน
ระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 
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2. อาชีพ/งานท่ีท าของผูป้กครอง 

ตารางท่ี 30 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัจ าแนกตามอาชีพ/งานท่ี
ท าของผูป้กครอง 

อาชีพ/งานที่ท า 

โรงเรียนกวดวิชามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก 

รวม  
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

521 51 32 0 0 135 

30.028 
(.010) 

(38.52) (37.78) (23.70) (0.00) (0.00) (100.00) 
พนกังาน

บริษทัเอกชน 
30 32 21 0 0 83 

(36.14) (38.55) (25.30) (0.00) (0.00) (100.00) 
เจา้ของหรือผู้
ประกอบธุรกิจ

ส่วนตวั 

25 24 24 0 0 73 

(34.24) (32.88) (32.88) (0.00) (0.00) (100.00) 

คา้ขาย 
25 29 17 0 0 71 

(35.21) (40.85) (23.94) (0.00) (0.00) (100.00) 

อ่ืนๆ 
8 9 6 0 0 23 

(34.78) (39.13) (26.09) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
140 145 100 0 0 385 

(36.36) (37.66) (25.98) (0.00) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

 ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่า อาชีพ/งานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
เลือกโรงเรียนกวดวชิาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
  H0  : อาชีพ/งานท่ีท าไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีช่ือเสียง

เป็นท่ีรู้จกั 
 H1 :  อาชีพ/งานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ี

รู้จกั 
ค่า Sig. เท่ากบั  0.010  มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อาชีพ/งานท่ีท าของ
ผูป้กครองมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั  ดังนั้นผล
การศึกษาจึงสนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง และจากการตอบแบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีอาชีพ
รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจโดยผูป้กครองใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิามีช่ือเสียง
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เป็นท่ีรู้จกัในระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคืออาชีพพนักงานบริษทัเอกชนให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
โรงเรียนกวดวชิามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในระดบัมาก  และอาชีพเจา้ของหรือผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ให้
ความส าคญักบัปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในระดบัมากท่ีสุด จากขอ้มูลพบว่า 
อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจและอาชีพเจา้ของหรือผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ให้ความส าคญั
กบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในระดบัมากท่ีสุด เช่นเดียวกนั 
 
ตารางท่ี 31 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาสร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือใหก้บัผูป้กครอง
จ าแนกตามอาชีพ/งานท่ีท าของผูป้กครอง 

อาชีพ/งานที่ท า 

โรงเรียนได้สร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือให้กบัผู้ปกครอง 

รวม  
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

511 56 28 0 0 135 

33.289 
(.003) 

(37.78) (41.48) (20.74) (0.00) (0.00) (100.00) 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

23 38 22 0 0 83 
(27.71) (45.78) (26.51) (0.00) (0.00) (100.00) 

เจา้ของหรือผู้
ประกอบธุรกิจ

ส่วนตวั 

22 33 18 0 0 73 

(30.14) (45.21) (24.66) (0.00) (0.00) (100.00) 

คา้ขาย 
27 32 12 0 0 71 

(38.03) (45.07) (16.90) (0.00) (0.00) (100.00) 

อ่ืนๆ 
8 8 7 0 0 23 

(34.78) (34.78) (30.43) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
131 167 87 0 0 385 

(34.03) (43.38) (22.59) (0.00) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

  ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่า  อาชีพ/งานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชาท่ีได้สร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือให้กับผู ้ปกครอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ท่ีระดบั 0.05 
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  H0  : อาชีพ/งานท่ีท าไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาท่ีได้สร้าง
ผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือใหก้บัผูป้กครอง 

 H1 :  อาชีพ/งานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาท่ีไดส้ร้างผลงาน
เป็นท่ีน่าเช่ือถือใหก้บัผูป้กครอง 

ค่า Sig. เท่ากบั  0.003  มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อาชีพ/งานท่ีท ามี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวชิาท่ีไดส้ร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือให้กบัผูป้กครอง  
ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้งและจากการตอบแบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะ
มีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจโดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชา
สร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือให้กบัผูป้กครองในระดบัมาก  รองลงมาคือ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน
ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาสร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือให้กบัผูป้กครองในระดบั
มาก  และอาชีพเจา้ของหรือผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชา
สร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือใหก้บัผูป้กครองในระดบัมาก จากขอ้มูลพบวา่ อาชีพรับราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพเจ้าของหรือผู ้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาสร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือให้กบัผูป้กครองในระดบัมาก 
โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 
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ตารางท่ี 32  ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอนแบบผูส้อนเป็น
คณะจ าแนกตามอาชีพ/งานท่ีท าของผูป้กครอง 

อาชีพ/งานที่ท า 

ผู้สอนเป็นคณะ 

รวม  
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

121 33 78 12 0 135 

21.920 
(.038) 

(8.89) (24.44) (57.78) (8.89) (0.00) (100.00) 

พนกังานบริษทัเอกชน 
5 29 40 9 0 83 

(6.02) (34.94) (48.19) (10.84) (0.00) (100.00) 
เจา้ของหรือผูป้ระกอบ

ธุรกิจส่วนตวั 
10 22 35 6 0 73 

(13.70) (30.14) (47.95) (8.21) (0.00) (100.00) 

คา้ขาย 
8 30 28 5 0 71 

(11.27) (42.25) (39.44) (7.04) (0.00) (100.00) 

อ่ืนๆ 
1 14 5 3 0 23 

(4.35) (60.87) (21.74) (13.04) (0.00) (100.00) 

รวม 
36 128 186 35 0 385 

(9.35) (33.25) (48.31) (9.09) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงใหเ้ห็นวา่  อาชีพ/งานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ต่อผูส้อนเป็นคณะ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
  H0  : อาชีพ/งานท่ีท าไม่มีความสัมพนัธ์ต่อผูส้อนเป็นคณะ 
  H1 :  อาชีพ/งานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ต่อผูส้อนเป็นคณะ 
ค่า Sig. เท่ากับ 0.038 มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้ นคือปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อาชีพ/งานท่ีท ามี
ความสัมพนัธ์ต่อผูส้อนเป็นคณะ ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนับสนุนสมมุติฐานท่ีตั้งและจากการตอบ
แบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจโดยผูป้กครองให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนแบบผูส้อนเป็นคณะในระดบั
ปานกลาง  รองลงมาคือ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาใน
การจดัการเรียนการสอนแบบผูส้อนเป็นคณะในระดบัปานกลาง  และอาชีพ เจา้ของหรือผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่วนตวั ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนแบบผูส้อน
เป็นคณะในระดบัปานกลาง จากขอ้มูลพบว่าอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ อาชีพพนักงาน
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บริษทัเอกชน และอาชีพเจา้ของหรือผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านโรงเรียน
กวดวิชาสร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือให้กบัผูป้กครองในระดบัปานกลาง โดยให้ความส าคญัในระดบั
เดียวกนั 
 

ตารางท่ี 33  ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนแบบการสอน

ผา่นส่ือวดีีโอ อินเทอร์เนตจ าแนกตามอาชีพ/งานท่ีท าของผูป้กครอง 

อาชีพ/งานที่ท า 

การสอนผ่านส่ือวีดโีอ อนิเทอร์เนต 

รวม  
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

81 25 61 37 4 135 

46.272 
(.000) 

(5.93) (18.52) (45.19) (27.41) (3.96) (100.00) 

พนกังานบริษทัเอกชน 
5 20 37 15 6 83 

(6.02) (24.10) (44.58) (18.07) (7.23) (100.00) 
เจา้ของหรือผูป้ระกอบ

ธุรกิจส่วนตวั 
5 19 32 16 1 73 

(6.85) (26.03) (43.84) (21.92) (1.37) (100.00) 

คา้ขาย 
9 13 30 15 4 71 

(13.68) (18.31) (42.25) (21.13) (5.63) (100.00) 

อ่ืนๆ 
1 7 11 4 0 23 

(4.35) (30.43) (47.83) (17.39) (0.00) (100.00) 

รวม 
28 84 171 87 15 385 

(7.27) (21.82) (44.42) (22.60) (3.90) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

 ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นวา่  อาชีพ/งานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ต่อวธีิการสอนแบบ
การสอนผา่นส่ือวดีีโอ อินเทอร์เนต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
  H0 : อาชีพ/งานท่ีท าไม่ มีความสัมพันธ์ต่อวิธีการสอนแบบการสอนผ่านส่ือวีดีโอ              

อินเทอร์เนต 
 H1 :  อาชีพ/งานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ต่อวธีิการสอนแบบการสอนผา่นส่ือวดีีโอ อินเทอร์เนต 
ค่า Sig. เท่ากบั  0.000  มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อาชีพ/งานท่ีท ามี
ความสัมพนัธ์ต่อวธีิการสอนแบบการสอนผา่นส่ือวดีีโอ อินเทอร์เนต ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนบัสนุน
สมมุติฐานท่ีตั้งและจากการตอบแบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับราชการ/พนักงาน
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รัฐวิสาหกิจ โดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอน
แบบการสอนผา่นส่ือวีดีโอ อินเทอร์เนตในระดบัปานกลาง  รองลงมาคืออาชีพพนกังานบริษทัเอกชน
ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนแบบการสอนผา่นส่ือวีดีโอ 
อินเทอร์เนตคณะในระดบัปานกลาง  และอาชีพเจา้ของหรือผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ให้ความส าคญั
กบัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนแบบการสอนผา่นส่ือวีดีโอ อินเทอร์เนตใน
ระดบัปานกลาง จากขอ้มูลพบวา่อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
และอาชีพเจา้ของหรือผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ให้ความส าคญักบัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาในการ
จดัการเรียนการสอนแบบการสอนผ่านส่ือวีดีโอ อินเทอร์เนตในระดบัปานกลาง โดยให้ความส าคญั
ในระดบัเดียวกนั 
 

ตารางท่ี 34 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความ

เขา้ใจ จ าแนกตามอาชีพ/งานท่ีท าของผูป้กครอง 

อาชีพ/งานที่ท า 

เน้นความเข้าใจ 

รวม  
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

921 34 9 0 0 135 

34.705 
(.001) 

(68.15) (25.19) (6.67) (0.00) (0.00) (100.00) 

พนกังานบริษทัเอกชน 
59 15 9 0 0 83 

(71.08) (18.07) (10.84) (0.00) (0.00) (100.00) 
เจา้ของหรือผูป้ระกอบ

ธุรกิจส่วนตวั 
48 20 5 0 0 73 

(65.75) (27.40) (6.85) (0.00) (0.00) (100.00) 

คา้ขาย 
46 19 6 0 0 71 

(64.79) (26.76) (8.45) (0.00) (0.00) (100.00) 

อ่ืนๆ 
16 5 2 0 0 23 

(69.57) (21.74) (8.70) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
261 93 31 0 0 385 

(67.79) (24.16) (8.05) (0.00) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 
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ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่า  อาชีพ/งานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเน้น
ความเขา้ใจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
  H0  :  อาชีพ/งานท่ีท าไม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจ 
 H1 :  อาชีพ/งานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจ 
ค่า Sig. เท่ากบั  0.001  มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อาชีพ/งานท่ีท ามี
ความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจ  ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง
และจากการตอบแบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจโดย
ผูป้กครองใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจ 
ในระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริษทัเอกชนให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียน
กวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความเข้าใจในระดบัมากท่ีสุด  และอาชีพเจา้ของหรือผู ้
ประกอบธุรกิจส่วนตวั ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นความเขา้ใจ ในระดบัมากท่ีสุด จากขอ้มูลพบว่า อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน และอาชีพเจา้ของหรือผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
โรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด โดยให้ความส าคญั
ในระดบัเดียวกนั 
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ตารางท่ี 35  ความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ี เน้นสรุป
ปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรลดัจ าแนกตามอาชีพ/งานท่ีท าของผูป้กครอง 

อาชีพ/งานที่ท า 

เน้นสรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรลดั 

รวม  
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

471 48 40 0 0 135 

20.881 
(.045) 

(34.81) (35.56) (29.63) (0.00) (0.00) (100.00) 

พนกังานบริษทัเอกชน 
33 23 27 0 0 83 

(39.76) (27.71) (32.53) (0.00) (0.00) (100.00) 
เจา้ของหรือผูป้ระกอบ

ธุรกิจส่วนตวั 
20 28 19 6 0 73 

(27.40) (38.36) (26.03) (8.22) (0.00) (100.00) 

คา้ขาย 
24 32 15 0 0 71 

(33.80) (45.07) (21.13) (0.00) (0.00) (100.00) 

อ่ืนๆ 
12 4 7 0 0 23 

(52.17) (17.39) (30.44) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
136 135 108 6 0 385 

(35.32) (35.06) (28.05) (1.56) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงใหเ้ห็นวา่  อาชีพ/งานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ี
เนน้สรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรลดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

H0  : อาชีพ/งานท่ีท าไม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเน้นสรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็น
สูตรลดั 

H1 : อาชีพ/งานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ต่อลักษณะการสอนท่ีเน้นสรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็น  
สูตรลดั 

ค่า Sig. เท่ากบั 0.045 มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อาชีพ/งานท่ีท ามี
ความสัมพนัธ์ต่อลักษณะการสอนท่ีเน้นสรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรลดั ดังนั้นผลการศึกษาจึง
สนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง และจากการตอบแบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ โดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นสรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรลัดรู้จกัในระดับมาก  รองลงมาคือ อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชนให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสรุป
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ปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรลดัในระดบัมากท่ีสุด และอาชีพเจา้ของหรือผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสรุปปัญหาทุกรูปแบบ
เป็นสูตรลดัในระดบัมาก จากขอ้มูลพบว่า อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจและอาชีพเจา้ของ
หรือผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัใน
ระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 
  

3. ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 

ตารางท่ี 36 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาครูผูส้อนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัจ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 

ระดบัการศึกษา 

ครูผู้สอนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก 

รวม  
(Sig.) ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ต ่ากวา่อนุปริญญา 
91 15 25 0 0 49 

21.867 
(.009) 

(18.37) (30.61) (51.02) (0.00) (0.00) (100.00) 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

13 22 18 0 0 53 

(24.53) (41.51) (33.96) (0.00) (0.00) (100.00) 

ระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

56 105 62 0 0 223 

(25.11) (47.09) (27.80) (0.00) (0.00) (100.00) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
14 35 11 0 0 60 

(23.33) (58.33) (18.34) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
92 177 116 0 0 385 

(23.90) (45.97) (30.13) (0.00) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

  ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นวา่  ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อครูผูส้อนมีช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จกั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
  H0  : ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อครูผูส้อนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 
 H1 :  ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อครูผูส้อนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 
ค่า Sig. เท่ากบั 0.009 มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อาชีพ/งานท่ีท ามี
ความสัมพนัธ์ต่อครูผูส้อนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง และ    
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   จากแบบสอบถามผูป้กครองมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด 
โดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาครูผูส้อนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในระดบั
มาก  รองลงมาคือ การศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชา
ครูผู ้สอนมีช่ือเสียงเป็นท่ี รู้จักในระดับมาก และการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาครูผูส้อนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในระดบัมาก จากขอ้มูลพบวา่ 
ระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สูงกว่าปริญญาตรีและอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านโรงเรียนกวดวิชาครูผู ้สอนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักในระดับมาก โดยให้
ความส าคญัในระดบัเดียวกนั 
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ตารางท่ี 37 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาต่อครูผูส้อนใส่ใจนกัเรียนและมีปฏิสัมพนัธ์
ท่ีดีกบันกัเรียนจ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 

ระดบัการศึกษา 

ครูผู้สอนใส่ใจนักเรียนและมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดกีบันักเรียน 

รวม  
(Sig.) ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ต ่ากวา่อนุปริญญา 
131 20 13 3 0 49 

57.538 
(.001) 

(26.53) (40.82) (26.53) (6.12) (0.00) (100.00) 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

18 23 12 0 0 53 
(33.96) (43.40) (22.64) (0.00) (0.00) (100.00) 

ระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

64 92 60 7 0 223 
(28.70) (41.26) (26.91) (3.14) (0.00) (100.00) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
16 29 15 0 0 60 

(26.67) (48.33) (25.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
111 164 100 10 0 385 

(28.83) (42.60) (25.98) (2.59) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นวา่  ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อครูผูส้อนท่ีใส่ใจ
นกัเรียนและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

  H0  : ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อครูผูส้อนท่ีใส่ใจนกัเรียนและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
นกัเรียน 

 H1 : ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อครูผูส้อนท่ีใส่ใจนักเรียนและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
นกัเรียน 

ค่า Sig. เท่ากบั 0.001 มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ ระดบัการศึกษามี
ความสัมพนัธ์ต่อครูผูส้อนท่ีใส่ใจนักเรียนและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกับนักเรียน ดงันั้นผลการศึกษาจึง
สนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง  และจากแบบสอบถามผูป้กครองมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่ามากท่ีสุด โดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาต่อครูผูส้อนใส่ใจ
นกัเรียนและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียนในระดบัมาก  รองลงมาคือ การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี
ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาต่อครูผูส้อนใส่ใจนักเรียนและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกับ
นักเรียนในระดบัมาก และการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้ความส าคญักับปัจจยัด้าน
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โรงเรียนกวดวิชาต่อครูผูส้อนใส่ใจนกัเรียนและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียนในระดบัมาก จากขอ้มูล
พบวา่ ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สูงกวา่ปริญญาตรีและอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาต่อครูผูส้อนใส่ใจนักเรียนและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกับ
นกัเรียนในระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 

 
ตารางท่ี 38 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนแบบผูส้อนคน
เดียวจ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 

ระดบัการศึกษา 

การสอนแบบผู้สอนคนเดยีว 

รวม  
(Sig.) ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ต ่ากวา่อนุปริญญา 
191 24 6 0 0 49 

39.036 
(.013) 

(38.78) (48.98) (12.24) (0.00) (0.00) (100.00) 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

17 17 16 3 0 53 

(32.08) (32.08) (30.19) (5.66) (0.00) (100.00) 

ระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

96 75 52 0 0 223 

(43.05) (33.63) (23.32) (0.00) (0.00) (100.00) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
26 22 12 0 0 60 

(43.33) (36.67) (20.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
158 138 86 3 0 385 

(41.04) (35.84) (22.34) (.078) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงใหเ้ห็นวา่  ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อรูปแบบการสอน
แบบผูส้อนคนเดียว  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
  H0  : ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อรูปแบบการสอนแบบผูส้อนคนเดียว 
  H1 : ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อรูปแบบการสอนแบบผูส้อนคนเดียว 
ค่า Sig. เท่ากบั 0.013 มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ ระดบัการศึกษามี
ความสัมพนัธ์ต่อรูปแบบการสอนแบบผูส้อนคนเดียว  ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง
และจากแบบสอบถามผูป้กครองมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด โดย
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ผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนแบบผูส้อนคน
เดียวในระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือ การศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
โรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนแบบผูส้อนคนเดียวในระดบัมากท่ีสุด และการศึกษา
ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการ
สอนแบบผูส้อนคนเดียวในระดบัมากท่ีสุด จากขอ้มูลพบว่า ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า สูงกวา่ปริญญาตรีและอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวด
วิชาในการจดัการเรียนการสอนแบบผูส้อนคนเดียวในระดบัมากท่ีสุด โดยให้ความส าคญัในระดบั
เดียวกนั 

 
ตารางท่ี 39 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนแบบผูส้อนเป็น
คณะจ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 

ระดบัการศึกษา 

ผู้สอนเป็นคณะ 

รวม  
(Sig.) ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ต ่ากวา่อนุปริญญา 
41 23 16 6 0 49 

29.314 
(.017) 

(8.16) (46.94) (32.65) (12.24) (0.00) (100.00) 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

8 20 25 0 0 53 

(15.09) (37.74) (47.17) (0.00) (0.00) (100.00) 

ระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

19 66 115 23 0 223 

(8.52) (29.60) (51.57) (10.31) (0.00) (100.00) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
5 19 36 0 0 60 

(8.33) (31.67) (60.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
36  128 192 29 0 385 

(9.35) (33.25) (49.86) (9.09) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นวา่  ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อรูปแบบการสอน
แบบผูส้อนเป็นคณะ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
  H0  : ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อรูปแบบการสอนแบบผูส้อนเป็นคณะ 
  H1 : ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อรูปแบบการสอนแบบผูส้อนเป็นคณะ 
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ค่า Sig. เท่ากบั  0.017  มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ ระดบัการศึกษามี
ความสัมพนัธ์ต่อรูปแบบการสอนแบบผูส้อนเป็นคณะ  ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนบัสนุนสมมุติฐาน
ท่ีตั้งและจากแบบสอบถามผูป้กครองมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด โดย
ผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนแบบผูส้อนเป็น
คณะในระดบัปานกลาง  รองลงมาคือการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
โรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนแบบผูส้อนเป็นคณะในระดบัปานกลาง และการศึกษา
ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการ
สอนแบบผูส้อนเป็นคณะในระดบัปานกลาง จากขอ้มูลพบวา่การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
สูงกวา่ปริญญาตรีและอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการ
จดัการเรียนการสอนแบบผูส้อนเป็นคณะในระดบัปานกลาง โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 
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ตารางท่ี 40 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ี เน้นความ
เขา้ใจ จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 

ระดบัการศึกษา 

เน้นความเข้าใจ 

รวม  
(Sig.) ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ต ่ากวา่อนุปริญญา 
311 14 4 0 0 49 

41.443 
(.007) 

(63.27) (28.57) (8.16) (0.00 (0.00) (100.00) 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

36 10 7 0 0 53 

(67.92) (18.87) (13.21) (0.00) (0.00) (100.00) 

ระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

151 57 15 0 0 223 
(67.71) (25.56) (6.73) (0.00) (0.00) (100.00) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
43 12 5 0 0 60 

(71.67) (20.00) (8.33) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
261 93 31 0 0 385 

(67.79) (24.16) (8.05) (0.00) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

 ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่า  ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการ
สอนท่ีเนน้ความเขา้ใจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
  H0  : ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจ 
 H1 :  ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจ 
ค่า Sig. เท่ากบั  0.007  มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ ระดบัการศึกษามี
ความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจ  ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง
และจากแบบสอบถามผูป้กครองมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด โดย
ผูป้กครองใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจ 
ในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาคือ การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีให้ความส าคญักับปัจจยัด้าน
โรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจ ในระดบัมากท่ีสุด และการศึกษาระดบั
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นความเขา้ใจ ในระดบัมากท่ีสุด จากขอ้มูลพบว่า การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สูงกว่า
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ปริญญาตรีและอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 

 

ตารางท่ี 41 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการเก็ง
ขอ้สอบจ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 

ระดบัการศึกษา 

เน้นการเกง็ข้อสอบ 

รวม  
(Sig.) ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ต ่ากวา่อนุปริญญา 
251 12 9 3 0 49 

18.941 
(.026) 

(51.02) (24.49) (18.37) (6.12) (0.00) (100.00) 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

20 25 8 0 0 53 

(37.74) (47.17) (15.09) (0.00) (0.00) (100.00) 

ระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

91 84 48 0 0 223 

(40.81) (37.67) (21.52) (0.00) (0.00) (100.00) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
29 16 15 0 0 60 

(48.33) (26.67) (25.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
165 137 80 3 0 385 

(42.86) (35.58) (20.78) (.078) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

 ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่า  ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการ
สอนท่ีเนน้การเก็งขอ้สอบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
  H0  : ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้การเก็งขอ้สอบ 
 H1 : ระดบัการศึกษาความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้การเก็งขอ้สอบ 
ค่า Sig. เท่ากบั  0.026  มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อายุมีความสัมพนัธ์
ต่อลกัษณะการสอนท่ีเน้นการเก็งขอ้สอบ ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนับสนุนสมมุติฐานท่ีตั้งและจาก
แบบสอบถามผูป้กครองมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด โดยผูป้กครอง
ให้ความส าคญัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การเก็งขอ้สอบ ในระดบั
มากท่ีสุด  รองลงมาคือ การศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวด
วิชาในการจัดการเรียนการสอนท่ี เน้นการเก็งข้อสอบในระดับมากท่ีสุด และการศึกษาระดับ
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อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นการเก็งข้อสอบในระดับมาก จากข้อมูลพบว่า การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้การเก็งขอ้สอบในระดบัมากท่ีสุด โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 
 

ตารางท่ี 42 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ี เน้นการ
แกปั้ญหาดว้ยวธีิแปลกหรือเรียกวา่ “ เทคนิค ” จ  าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 

ระดบัการศึกษา 

เน้นการแก้ปัญหาด้วยวิธีแปลกหรือเรียกว่า  “ เทคนิค ” 

รวม  
(Sig.) ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ต ่ากวา่อนุปริญญา 
181 19 12 0 0 49 

26.617 
(.009) 

(36.73) (38.78) (24.49) (0.00) (0.00) (100.00) 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

13 19 16 0 5 53 
(24.53) (35.85) (30.16) (0.00) (1.30) (100.00) 

ระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

55 114 54 0 0 223 
(24.66) (51.12) (24.22) (0.00) (0.00) (100.00) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
17 23 17 3 0 60 

(28.33) (28.33) (28.33) (5.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
103 175 99 3 5 385 

(26.75) (45.45) (27.71) (0.78) (1.30) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

 ผลการทดสอบทางสถิติแสดงใหเ้ห็นวา่  ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ี
เนน้การแกปั้ญหาดว้ยวธีิแปลกหรือเรียกวา่  “ เทคนิค ” อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

H0  :  ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้การแกปั้ญหาดว้ยวธีิแปลก
หรือเรียกวา่  “ เทคนิค ” 

H1 :  ระดบัการศึกษาความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้การแกปั้ญหาดว้ยวธีิแปลกหรือ
เรียกวา่  “ เทคนิค ” 

ค่า Sig. เท่ากบั  0.009  มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ ระดบัการศึกษา
ความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้การแกปั้ญหาดว้ยวิธีแปลกหรือเรียกวา่  “ เทคนิค ” ดงันั้นผล
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การศึกษาจึงสนับสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง และจากแบบสอบถามผูป้กครองมีระดบัการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด โดยผูป้กครองให้ความส าคญัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการแกปั้ญหาดว้ยวิธีแปลกหรือเรียกวา่ “ เทคนิค ”ในระดบัมาก  รองลงมา
คือ การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาในการจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นการแกปั้ญหาดว้ยวิธีแปลกหรือเรียกว่า “ เทคนิค ”ในระดบัมาก และการศึกษาระดบั
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้การแกปั้ญหาดว้ยวิธีแปลกหรือเรียกวา่ “ เทคนิค ” ในระดบัมาก จากขอ้มูลพบวา่ระดบัการศึกษา 
ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สูงกว่าปริญญาตรีและอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการแกปั้ญหาดว้ยวิธีแปลกหรือเรียกว่า   
“ เทคนิค ”  ในระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 
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4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง 

ตารางท่ี 43 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาของค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชา มีความ
เหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียนจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

ค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชา มีความเหมาะสมกบัระยะเวลาที่เรียน 

รวม  
(Sig.) ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ต ่ากวา่15,000บาท 
101 27 12 5 0 54 

24.672 
(.048) 

(18.52) (50.00) (22.22) (9.26) (0.00) (100.00) 

15,000-20,000บาท 
36 58 38 5 0 137 

(26.28) (42.34) (27.74) (3.65) (0.00) (100.00) 

25,001-35,000บาท 
26 53 16 0 0 95 

(27.37) (55.79) (16.84) (0.00) (0.00) (100.00) 

35,001-45,000บาท 
16 31 12 0 0 59 

(27.12) (52.54) (20.34) (0.00) (0.26) (100.00) 

สูงกวา่ 45,000บาท 
11 15 14 0 0 40 

(27.50) (37.50) (35.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
99 184 92 10 0 385 

(25.71) (47.79) (23.90) (2.60) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

 ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็น รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อค่าใช้จ่ายใน
การเรียนกวดวชิา มีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
  H0  :  รายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์ต่อค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชา มีความ

เหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียน 
 H1 :  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวิชา มีความเหมาะสม

กบัระยะเวลาท่ีเรียน 
ค่า Sig. เท่ากับ  0.048  มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนมีความสัมพนัธ์ต่อค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวชิา มีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียน ดงันั้นผล
การศึกษาจึงสนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง และจากแบบสอบถามผูป้กครองมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,00-
20,000 บาท มีจ านวนมากท่ีสุด โดยผูป้กครองให้ความส าคญัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาของค่าใชจ่้าย
ในการเรียนกวดวชิา มีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียนในระดบัมาก  รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อ



 

95 
 

เดือน 25,001-35,000 บาทให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาของค่าใชจ่้ายในการเรียนกวด
วชิา มีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียนในระดบัมาก และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาท
ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาของค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวิชา มีความเหมาะสมกบั
ระยะเวลาท่ีเรียนในระดบัมาก จากขอ้มูลพบว่า ผูป้กครองมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,00-20,000 บาท
25,001-35,000 บาทและ35,001-45,000 บาทให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านโรงเรียนกวดวิชาของ
ค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวิชา มีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียนในระดบัมาก โดยให้ความส าคญั
ในระดบัเดียวกนั 
 

ตารางท่ี 44 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการเก็ง
ขอ้สอบจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

เน้นการเกง็ข้อสอบ 

รวม  
(Sig.) ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ต ่ากวา่ 15,000บาท 
201 20 14 0 0 54 

36.444 
(.045) 

(37.04) (37.04) (25.93) (0.00) (0.00) (100.00) 

15,000-20,000บาท 
54 49 34 0 0 137 

(39.42) (35.77) (24.82) (0.00) (0.00) (100.00) 

25,001-35,000บาท 
42 34 19 0 0 95 

(44.21) (35.79) (20.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

35,001-45,000บาท 
33 20 6 0 0 59 

(55.93) (33.90) (10.17) (0.00) (0.00) (100.00) 

สูงกวา่ 45,000บาท 
16 14 10 0 0 40 

(40.00) (35.00) (25.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
165 137 83 0 0 385 

(42.86) (35.58) (21.56) (0.00) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

 ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการ
สอนท่ีเนน้ความเขา้ใจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
  H0  : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจ 
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 H1 :  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจ 
ค่า Sig. เท่ากับ  0.045  มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้ นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนมีความสัมพันธ์ต่อลักษณะการสอนท่ีเน้นความเข้าใจ  ดังนั้ นผลการศึกษาจึงสนับสนุน
สมมุติฐานท่ีตั้งและจากแบบสอบถามผูป้กครองมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,00-20,000 บาทมีจ านวน
มากท่ีสุด โดยผูป้กครองให้ความส าคญัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
การเก็งข้อสอบในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาคือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน  25,001-35,000 บาทให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การเก็งขอ้สอบในระดบั
มากท่ีสุด และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาทให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิา
ในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการเก็งขอ้สอบในระดับมากท่ีสุด จากข้อมูลพบว่าผูป้กครองมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-20,000 บาท 25,001-35,000 บาทและ 35,001-45,000 บาทให้ความส าคญั
กบัปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการเก็งขอ้สอบในระดบัมากท่ีสุด 
โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 
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ตารางท่ี 45 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสรุป
ปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรลดัจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

เน้นสรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรลดั 

รวม  
(Sig.) ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ต ่ากวา่15,000บาท 
211 17 16 0 0 54 

46.493 
(.003) 

(38.89) (31.48) (29.63) (0.00) (0.00) (100.00) 

15,000-20,000บาท 
35 54 42 6 0 137 

(25.55) (39.42) (30.66) (4.38) (0.00) (100.00) 

25,001-35,000บาท 
40 32 23 0 0 95 

(42.11) (33.68) (24.21) (0.00) (0.00) (100.00) 

35,001-45,000บาท 
23 16 18 2 0 59 

(38.98) (27.12) (30.51) (3.39) (0.00) (100.00) 

สูงกวา่ 45,000บาท 
17 16 7 0 0 40 

(42.50) (40.00) (17.50) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
136 135 106 8 0 385 

(35.32) (35.06) (27.54) (2.08) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

 ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการ
สอนท่ีเนน้สรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรลดั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

H0  : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้สรุปปัญหาทุกรูปแบบ
เป็นสูตรลดั 

H1 : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้สรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็น
สูตรลดั 

ค่า Sig. เท่ากับ  0.003  มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้ นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนมีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้สรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรลดั  ดงันั้นผลการศึกษา
จึงสนับสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง และจากแบบสอบถามผูป้กครองมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,00-20,000 
บาท มีจ านวนมากท่ีสุด โดยผูป้กครองให้ความส าคญัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นสรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรลดัในระดบัมาก  รองลงมาคือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
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25,001-35,000 บาทให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
สรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรลดัในระดบัมากท่ีสุด และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาทให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นสรุปปัญหาทุกรูปแบบ
เป็นสูตรลดัในระดบัมากท่ีสุด จากขอ้มูลพบวา่ ผูป้กครองมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท
และ 35,001-45,000 บาทให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาในการจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้สรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรลดัในระดบัมากท่ีสุด โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 

 

4.4.2 ความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้านวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวชิาและข้อมูลทัว่ไปของผู้ปกครอง 

1.  ช่วงอายขุองผูป้กครอง 

ตารางท่ี 46 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนซ่อม
ส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนไม่เขา้ใจจ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 

อายุ 

การเรียนซ่อมส าหรับผู้เรียนท่ีเรียนไม่เข้าใจ 

รวม 
 

 
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

21-30ปี 
101 11 11 6 0 38 

 
 
 

20.630 
 

(.019) 
 
 
 
 
 

(26.32) (28.95) (28.95) (15.79) (0.00) (100.00) 

31-40ปี 
51 101 59 14 0 225 

(22.67) (44.89) (26.22) (3.22) (0.78) (100.00) 

41-50ปี 
31 29 24 0 0 84 

(36.90) (34.52) (28.57) (0.00) (0.00) (100.00) 

51-60ปี 
0 22 11 0 0 33 

(0.00) (66.67) (33.33) (0.00) (0.00) (100.00) 

61-70ปี 
0 5 0 0 0 5 

(0.00) (100.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
92 168 105 20 0 385 

(23.90) (43.63) (27.28) (5.19) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 
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ผลการทดสอบทางสถิติแสดงใหเ้ห็นวา่  อายมีุความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการเรียนแบบเรียน
ซ่อมส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนไม่เขา้ใจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 H0  :  อายไุม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการเรียนแบบเรียนซ่อมส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนไม่เขา้ใจ 

 H1 :  อายมีุความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการเรียนแบบเรียนซ่อมส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนไม่เขา้ใจ 
ค่า Sig. เท่ากบั 0.019 มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคืออายุมีความสัมพนัธ์
ต่อลกัษณะการเรียนแบบเรียนซ่อมส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนไม่เขา้ใจ  ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนับสนุน
สมมุติฐานท่ีตั้ งและจากการตอบแบบสอบถามผู ้ปกครองส่วนใหญ่จะมีอายุช่วง 31-40 ปีโดย
ผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนซ่อม
ส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนไม่เขา้ใจในระดบัมาก  รองลงมาคือ อายุช่วง 41-50 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ด้านวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนซ่อมส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนไม่เขา้ใจใน
ระดบัมากท่ีสุด  และช่วงอาย ุ21-30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิา
ต่อลกัษณะการเรียนซ่อมส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนไม่เขา้ใจในระดบัมากและระดบัปานกลางเท่ากนั จาก
ขอ้มูลพบวา่ ช่วงอายุ 31-40 ปี 41-50 ปี และ 21-30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของ
การเรียนกวดวชิาต่อลกัษณะการเรียนซ่อมส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนไม่เขา้ใจในระดบัท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 47 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนเสริม
เป็นการเรียนเพิ่มเติมใหเ้ก่งกวา่ผูอ่ื้นจ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 

อายุ 

การเรียนเสริมเป็นการเรียนเพิม่เติมให้เก่งกว่าผู้อืน่ 

รวม 
 

 
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

21-30ปี 
01 19 19 0 0 38 

 
 

21.846 
(.015) 

 
 

 
 

(0.00) (50.00) (50.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

31-40ปี 
30 67 104 24 0 225 

(13.33) (39.78) (49.22) (10.67) (0.00) (100.00) 

41-50ปี 
17 17 50 0 0 84 

(20.24) (20.24) (59.52) (0.00) (0.00) (100.00) 

51-60ปี 
0 16 17 0 0 33 

(0.00) (48.48) (51.52) (0.00) (0.00) (100.00) 

61-70ปี 
0 0 5 0 0 5 

(0.00) (0.00) (100.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
47 119 195 24 0 385 

(12.20) (30.91) (50.65) (6.24) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่า  อายุมีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการเรียนแบบเรียน
เสริมเป็นการเรียนเพิ่มเติมใหเ้ก่งกวา่ผูอ่ื้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

H0  : อายุไม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการเรียนแบบเรียนเสริมเป็นการเรียนเพิ่มเติมให้เก่ง
กวา่ผูอ่ื้น 

H1 : อายุมีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการเรียนแบบเรียนเสริมเป็นการเรียนเพิ่มเติมให้เก่งกว่า
ผูอ่ื้น 

ค่า Sig. เท่ากบั  0.015 มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อายุมีความสัมพนัธ์
ต่อลักษณะการเรียนแบบเรียนเสริมเป็นการเรียนเพิ่มเติมให้เก่งกว่าผูอ่ื้น ดังนั้ นผลการศึกษาจึง
สนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง และจากการตอบแบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีอายุช่วง 31-40 ปี
โดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียน
เสริมเป็นการเรียนเพิ่มเติมให้เก่งกว่าผูอ่ื้นในระดับปานกลาง  รองลงมาคือ อายุช่วง 41-50 ปี ให้
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ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนเสริมเป็นการเรียน
เพิ่มเติมให้เก่งกว่าผูอ่ื้นในระดับปานกลาง  และช่วงอายุ 21-30 ปี ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
วตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนเสริมเป็นการเรียนเพิ่มเติมให้เก่งกวา่ผูอ่ื้นใน
ระดบัมากและระดบัปานกลางเท่ากนั จากขอ้มูลพบว่า ช่วงอายุ 31-40 ปี 41-50 ปี และ 21-30 ปี ให้
ความส าคญัปัจจยัด้านวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อลักษณะการเรียนเสริมเป็นการเรียน
เพิ่มเติมใหเ้ก่งกวา่ผูอ่ื้นในระดบัปานกลาง โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 
 

ตารางท่ี 48 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนพิเศษ
หรือการเรียนนอกหลกัสูตรจ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 

อายุ 

การเรียนพเิศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตร 

รวม 
 

 
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

21-30ปี 
01 19 19 0 0 38 

 
 

19.758  
(.047 ) 

 
 
 
 
 
 

(0.00) (50.00) (50.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

31-40ปี 
62 91 58 14 0 225 

(27.56) (40.44) (25.78) (6.22) (0.00) (100.00) 

41-50ปี 
21 31 32 0 0 84 

(25.00) (36.90) (38.10) (0.00) (0.00) (100.00) 

51-60ปี 
16 17 0 0 0 33 

(48.48) (51.52) (2.08) (0.26) (0.00) (100.00) 

61-70ปี 
5 0 0 0 0 5 

(100.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
104 158 109 14 0 385 

(27.01) (41.04) (28.31) (3.64) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่า  อายุมีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการเรียนแบบเรียน
พิเศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตร  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

H0  : อายไุม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการเรียนแบบเรียนพิเศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตร 
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 H1 : อายมีุความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการเรียนแบบเรียนพิเศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตร 
ค่า Sig. เท่ากบั  0.047  มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อายุมีความสัมพนัธ์
ต่อลกัษณะการเรียนแบบเรียนพิเศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตร  ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนับสนุน
สมมุติฐานท่ีตั้ ง และจากการตอบแบบสอบถามผู ้ปกครองส่วนใหญ่จะมีอายุช่วง 31-40 ปีโดย
ผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนพิเศษ
หรือการเรียนนอกหลกัสูตรในระดบัมาก  รองลงมาคือ อายชุ่วง 41-50 ปี ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้น
วตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อลกัษณะการเรียนพิเศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตรในระดบัปาน
กลางท่ีสุด  และช่วงอายุ 21-30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อ
ลกัษณะการเรียนพิเศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตรในระดบัมากและระดบัปานกลางเท่ากนั จากขอ้มูล
พบวา่ ช่วงอาย ุ31-40 ปี 41-50 ปี และ 21-30 ปี ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียน
กวดวชิาต่อลกัษณะการเรียนพิเศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตรในระดบัท่ีแตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 49 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อการเตรียมตวัเพื่อศึกษา
ต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆจ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 

อายุ 

การเตรียมตัวเพือ่ศึกษาต่อ  การสอบแข่งขันต่างๆ 

รวม 
 

 
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

21-30ปี 
161 10 12 0 0 38 

 
 
 
 

26.055 
(.041) 

 
 
 
 

(42.11) (26.32) (31.58) (0.00) (0.00) (100.00) 

31-40ปี 
100 80 45 0 0 225 

(44.44) (35.56) (20.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

41-50ปี 
42 22 20 0 0 84 

(57.58) (42.42) (23.81) (0.00) (0.00) (100.00) 

51-60ปี 
19 14 0 0 0 33 

(57.58) (42.42) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

61-70ปี 
5 0 0 0 0 5 

(100.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
182 126 77 0 0 385 

(47.27) (32.73) (20.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 
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ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่า  อายุมีความสัมพนัธ์ต่อการเรียนเพื่อเตรียมตวัเพื่อ
ศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

H0  : อายไุม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเรียนเพื่อเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆ 
 H1 :  อายมีุความสัมพนัธ์ต่อการเรียนเพื่อเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆ 
ค่า Sig. เท่ากบั  0.041  มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อายุมีความสัมพนัธ์
ต่อการเรียนเพื่อเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆ  ดังนั้ นผลการศึกษาจึงสนับสนุน
สมมุติฐานท่ีตั้ ง  และจากการตอบแบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีอายุช่วง 31-40 ปีโดย
ผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อการเตรียมตวัเพื่อศึกษา
ต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆในระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือ อายุช่วง 41-50 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อการเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆในระดบั
มากท่ีสุด  และช่วงอายุ 21-30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อ
การเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆในระดบัมากท่ีสุด จากขอ้มูลพบวา่ ช่วงอาย ุ31-40 ปี 
41-50 ปี และ 21-30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อการเตรียม
ตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆการเรียนพิเศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตรในระดบัมากท่ีสุด 
โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 
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ตารางท่ี 50 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อค่านิยม  ส่ิงล่อใจ ใน
การเรียนพิเศษจ าแนกตามช่วงอายขุองผูป้กครอง 

อายุ 

ค่านิยม  ส่ิงล่อใจ ในการเรียนพเิศษ 

รวม 
 

 
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

21-30ปี 
01 17 21 0 0 38 

21.339 
(.017) 

(0.00) (44.74) (55.26) (0.00) (0.00) (100.00) 

31-40ปี 
40 67 71 47 0 225 

(17.77) (29.78) (31.56) (20.89) (0.00) (100.00) 

41-50ปี 
22 27 22 13 0 84 

(26.19) (32.14) (26.19) (15.48) (0.00) (100.00) 

51-60ปี 
8 7 18 0 0 33 

(24.24) (21.21) (54.55) (0.00) (0.00) (100.00) 

61-70ปี 
0 0 5 0 0 5 

(0.00) (0.00) (100.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
70 118 137 60 0 385 

(18.18) (30.65) (35.59) (15.58) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงใหเ้ห็นวา่  อายมีุความสัมพนัธ์ต่อค่านิยม  ส่ิงล่อใจ ในการเรียน
พเิศษ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

H0  :  อายไุม่มีความสัมพนัธ์ต่อค่านิยม  ส่ิงล่อใจ ในการเรียนพิเศษ 
 H1 :  อายมีุความสัมพนัธ์ต่อค่านิยม  ส่ิงล่อใจ ในการเรียนพิเศษ 
ค่า Sig. เท่ากบั  0.017  มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อายุมีความสัมพนัธ์
ต่อค่านิยม  ส่ิงล่อใจ ในการเรียนพิเศษ ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง  และจากการ
ตอบแบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีอายุช่วง 31-40 ปีโดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยั
ด้านวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อค่านิยม ส่ิงล่อใจ ในการเรียนพิเศษในระดับปานกลาง  
รองลงมาคืออายุช่วง 41-50 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อ
ค่านิยม  ส่ิงล่อใจ ในการเรียนพิเศษในระดบัมาก  และช่วงอายุ 21-30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
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วตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อค่านิยม  ส่ิงล่อใจ ในการเรียนพิเศษในระดบัปานกลาง จาก
ขอ้มูลพบว่าช่วงอายุ 31-40 ปี และ 21-30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียน
กวดวิชาต่อค่านิยม  ส่ิงล่อใจ ในการเรียนพิเศษในระดับปานกลาง โดยให้ความส าคัญในระดับ
เดียวกนั 
 

2.  อาชีพ/งานท่ีท าของผูป้กครอง 

ตารางท่ี 51 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนพิเศษ
หรือการเรียนนอกหลกัสูตรจ าแนกตามอาชีพ/งานท่ีท าของผูป้กครอง 

อาชีพ/งานที่ท า 

การเรียนพเิศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตร 

รวม  
(Sig.) ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

381 49 37 11 0 135 

25.439 
(.040) 

(28.15) (36.30) (27.41) (8.15) (0.00) (100.00) 

พนกังานบริษทัเอกชน 
25 36 15 7 0 83 

(30.12) (43.37) (18.07) (8.43) (0.00) (100.00) 
เจา้ของหรือผูป้ระกอบ

ธุรกิจส่วนตวั 
22 25 24 2 0 73 

(30.14) (34.25) (32.88) (2.74) (0.00) (100.00) 

คา้ขาย 
17 25 27 2 0 71 

(23.94) (35.21) (38.03) (2.82) (0.00) (100.00) 

อ่ืนๆ 
6 8 8 1 0 23 

(26.09) (34.78) (34.78) (4.35) (0.00) (100.00) 

รวม 
108 143 111 23 0 385 

(28.05) (37.14) (28.83) (5.97) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่า  อาชีพ/งานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ต่อการเรียนพิเศษ
หรือการเรียนนอกหลกัสูตร  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

H0  :  อาชีพ/งานท่ีท าไม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการเรียนพิเศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตร 
H1 :  อาชีพ/งานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการเรียนพิเศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตร 
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ค่า Sig. เท่ากบั  0.040 มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อาชีพ/งานท่ีท ามี
ความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการเรียนพิเศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตร  ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนบัสนุน
สมมุติฐานท่ีตั้ง และจากการตอบแบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจโดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะ
การเรียนพิเศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตรในระดบัมาก  รองลงมาคือ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนพิเศษหรือการเรียน
นอกหลกัสูตรในระดบัมาก และอาชีพเจา้ของหรือผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อลกัษณะการเรียนพิเศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตรในระดบั
มาก จากขอ้มูลพบว่า อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและอาชีพ
เจา้ของหรือผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชา
ต่อลักษณะการเรียนพิเศษหรือการเรียนนอกหลักสูตรในระดับมาก โดยให้ความส าคญัในระดับ
เดียวกนั 
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ตารางท่ี 52 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนติว
ส าหรับเน้ือหาบางอยา่งเป็นคร้ังคราวจ าแนกตามอาชีพ/งานท่ีท าของผูป้กครอง 

อาชีพ/งานที่ท า 

การเรียนติวส าหรับเนื้อหาบางอย่างเป็นคร้ังคราว 

รวม  ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

401 47 43 5 0 135 

30.863 
(.004) 

(29.63) (34.81) (31.85) (3.70) (0.00) (100.00) 

พนกังานบริษทัเอกชน 
19 30 30 4 0 83 

(22.89) (36.14) (36.14) (4.82) (0.00) (100.00) 
เจา้ของหรือผูป้ระกอบ

ธุรกิจส่วนตวั 
23 26 18 6 0 73 

(31.51) (35.62) (24.66) (8.22) (0.00) (100.00) 

คา้ขาย 
23 30 15 3 0 71 

(32.39) (42.25) (21.13) (4.23) (0.00) (100.00) 

อ่ืนๆ 
11 8 4 0 0 23 

(47.83) (34.78) (17.39) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
116 141 110 18 0 385 

(30.13) (36.62) (28.57) (4.68) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่า  อาชีพ/งานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ต่อการเรียนติว
ส าหรับเน้ือหาบางอยา่งเป็นคร้ังคราว  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

H0  : อาชีพ/งานท่ีท าไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเรียนติวส าหรับเน้ือหาบางอยา่งเป็นคร้ังคราว 
H1 : อาชีพ/งานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ต่อการเรียนติวส าหรับเน้ือหาบางอยา่งเป็นคร้ังคราว 

ค่า Sig. เท่ากบั  0.004 มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อาชีพ/งานท่ีท ามี
ความสัมพนัธ์ต่อการเรียนติวส าหรับเน้ือหาบางอยา่งเป็นคร้ังคราว  ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนบัสนุน
สมมุติฐานท่ีตั้งและจากการตอบแบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจโดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะ
การเรียนติวส าหรับเน้ือหาบางอย่างเป็นคร้ังคราวในระดับมาก  รองลงมาคือ อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชนให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนติว
ส าหรับเน้ือหาบางอยา่งเป็นคร้ังคราวในระดบัมาก และอาชีพเจา้ของหรือผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนติวส าหรับเน้ือหา
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บางอยา่งเป็นคร้ังคราวในระดบัมาก จากขอ้มูลพบว่า  อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ อาชีพ
พนักงานบริษทัเอกชนและอาชีพเจา้ของหรือผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้าน
วตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนติวส าหรับเน้ือหาบางอย่างเป็นคร้ังคราวใน
ระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 

 

ตารางท่ี 53 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อความตอ้งการเน้ือหาใน
ส่ิงท่ีโรงเรียนไม่มีจ  าแนกตามอาชีพ/งานท่ีท าของผูป้กครอง 

อาชีพ/งานที่ท า 

ต้องการเนื้อหาในส่ิงที่โรงเรียนไม่มี 

รวม  
(Sig.) ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

141 33 38 32 18 135 

27.935 
(.047) 

(10.37) (24.44) (28.15) (23.70) (13.33) (100.00) 

พนกังานบริษทัเอกชน 
6 17 27 24 9 83 

(7.23) (20.48) (32.53) (28.92) (10.84) (100.00) 

เจา้ของหรือผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 

9 18 19 19 8 73 

(12.33) (24.66) (26.03) (26.03) (10.96) (100.00) 

คา้ขาย 
7 14 14 30 6 71 

(9.86) (19.72) (19.72) (42.25) (8.45) (100.00) 

อ่ืนๆ 
3 7 4 7 2 23 

(13.04) (30.43) (17.39) (30.43) (8.70) (100.00) 

รวม 
39 89 102 112 43 385 

(10.13) (23.12) (26.49) (29.09) (11.17) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่า  อาชีพ/งานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ต่อตอ้งการเรียน
เน้ือหาในส่ิงท่ีโรงเรียนไม่มี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

H0  :  อาชีพ/งานท่ีท าไม่มีความสัมพนัธ์ต่อตอ้งการเรียนเน้ือหาในส่ิงท่ีโรงเรียนไม่มี 
H1 :  อาชีพ/งานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ต่อตอ้งการเรียนเน้ือหาในส่ิงท่ีโรงเรียนไม่มี 



 

109 
 

ค่า Sig. เท่ากบั  0.015 มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อาชีพ/งานท่ีท ามี
ความสัมพนัธ์ต่อตอ้งการเรียนเน้ือหาในส่ิงท่ีโรงเรียนไม่มี  ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนบัสนุนสมมุติฐาน
ท่ีตั้ง และจากการตอบแบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ
โดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อความตอ้งการเน้ือหา
ในส่ิงท่ีโรงเรียนไม่มีในระดบัปานกลาง  รองลงมาคือ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อความตอ้งการเน้ือหาในส่ิงท่ีโรงเรียนไม่มีในระดบั
ปานกลาง และอาชีพเจา้ของหรือผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์
ของการเรียนกวดวิชาต่อความตอ้งการเน้ือหาในส่ิงท่ีโรงเรียนไม่มีในระดบัปานกลาง จากขอ้มูลพบวา่
อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและอาชีพเจา้ของหรือผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่วนตวั ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อความตอ้งการเน้ือหา
ในส่ิงท่ีโรงเรียนไม่มีในระดบัปานกลาง โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 
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ตารางท่ี 54 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อพ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้ง
ท างานและใหบุ้ตรหลานเรียนพิเศษจ าแนกตามอาชีพ/งานท่ีท าของผูป้กครอง 

อาชีพ/งานที่ท า 

พ่อแม่ไม่มีเวลาต้องท างานและให้บุตรหลานเรียนพเิศษ 

รวม  
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

401 54 38 2 1 135 

21.503 
(.016) 

(19.63) (40.00) (28.15) (1.48) (0.74) (100.00) 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

23 35 13 10 2 83 
(27.71) (42.17) (15.66) (12.05) (2.41) (100.00) 

เจา้ของหรือผู้
ประกอบธุรกิจ

ส่วนตวั 

22 28 19 2 2 73 

(30.14) (38.36) (26.03) (2.74) (2.74) (100.00) 

คา้ขาย 
21 24 18 6 2 71 

(29.58) (33.80) (25.35) (8.45) (2.82) (100.00) 

อ่ืนๆ 
7 10 3 3 0 23 

(30.43) (43.48) (13.04) (13.04) (0.00) (100.00) 

รวม 
113 151 91 23 7 385 

(29.35) (39.22) (23.64) (5.97) (1.82) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่า  อาชีพ/งานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ต่อพ่อแม่ไม่มีเวลา
ตอ้งท างานและใหบุ้ตรหลานเรียนพิเศษ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

H0  : อาชีพ/งานท่ีท าไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและให้บุตรหลานเรียน
พิเศษ 

H1 : อาชีพ/งานท่ีท ามีความสัมพนัธ์ต่อพ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและให้บุตรหลานเรียน
พิเศษ 

ค่า Sig. เท่ากบั  0.016 มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ อาชีพ/งานท่ีท ามี
ความสัมพนัธ์ต่อพ่อแม่ไม่มีเวลาต้องท างานและให้บุตรหลานเรียนพิเศษ  ดังนั้นผลการศึกษาจึง
สนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้งและจากการตอบแบบสอบถามผูป้กครองส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับราชการ/
พนกังานรัฐวสิาหกิจโดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อ
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พ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและให้บุตรหลานเรียนพิเศษในระดบัมาก  รองลงมาคือ อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชนให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อพ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้ง
ท างานและให้บุตรหลานเรียนพิเศษในระดบัมาก และอาชีพเจา้ของหรือผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อพอ่แม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและใหบุ้ตร
หลานเรียนพิเศษในระดบัมาก จากขอ้มูลพบวา่ อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชนและอาชีพเจา้ของหรือผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์
ของการเรียนกวดวชิาต่อพ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและให้บุตรหลานเรียนพิเศษในระดบัมาก โดยให้
ความส าคญัในระดบัเดียวกนั 
 

3.  ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 

ตารางท่ี 55 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อลกัษณะการเรียนเฉพาะ
ตามความตอ้งการหรือความสนใจของผูเ้รียนการเรียนจ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 

ระดบัการศึกษา 

การเรียนเฉพาะตามความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียน 

รวม  
(Sig.) ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ต ่ากวา่อนุปริญญา 
61 32 11 0 0 49 

21.425 
(.021) 

(12.24) (65.31) (22.45) (0.00) (0.00) (100.00) 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

18 24 11 0 0 53 
(33.96) (45.28) (20.75) (0.00) (0.00) (100.00) 

ระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

65 97 57 4 0 223 
(29.15) (43.50) (25.56) (1.79) (0.00) (100.00) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
16 26 17 1 0 60 

(26.67) (43.33) (28.33) (1.67) (0.00) (100.00) 

รวม 
105 179 96 5 0 385 

(27.27) (46.49) (24.94) (1.30) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นวา่  ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการเรียน
แบบเรียนเสริมเป็นการเรียนเพิ่มเติมให้เก่งกวา่ผูอ่ื้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
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H0  : ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเน้นการเรียนเฉพาะตามความ
ตอ้งการหรือความสนใจของผูเ้รียน 

H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อลักษณะการสอนท่ีเน้นการเรียนเฉพาะตามความ
ตอ้งการหรือความสนใจของผูเ้รียน 

ค่า Sig. เท่ากบั  0.021 มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ ระดบัการศึกษามี
ความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการสอนท่ีเนน้การเรียนเฉพาะตามความตอ้งการหรือความสนใจของผูเ้รียน  
ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง และจากแบบสอบถามผูป้กครองมีระดบัการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด โดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์อง
การเรียนกวดวชิาต่อลกัษณะการเรียนเฉพาะตามความตอ้งการหรือความสนใจของผูเ้รียนการเรียนใน
ระดบัมาก  รองลงมาคือ การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์
ของการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนเฉพาะตามความตอ้งการหรือความสนใจของผูเ้รียนการ
เรียนในระดับมาก และการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
วตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนเฉพาะตามความตอ้งการหรือความสนใจของ
ผูเ้รียนการเรียนในระดบัมาก จากขอ้มูลพบวา่ การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สูงกวา่ปริญญา
ตรีและอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อ
ลกัษณะการเรียนเฉพาะตามความตอ้งการหรือความสนใจของผูเ้รียนการเรียนในระดบัมาก โดยให้
ความส าคญัในระดบัเดียวกนั 
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ตารางท่ี 56 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนติว
ส าหรับเน้ือหาบางอยา่งเป็นคร้ังคราวจ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 

ระดบัการศึกษา 

การเรียนติวส าหรับเนื้อหาบางอย่างเป็นคร้ังคราว 

รวม  
(Sig.) ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ต ่ากวา่อนุปริญญา 
181 19 12 0 0 49 

41.661 
(.001) 

(36.73) (38.78) (24.49) (0.00) (0.00) (100.00) 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

19 14 16 4 0 53 

(35.85) (26.42) (30.19) (7.55) (0.00) (100.00) 

ระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

61 83 71 8 0 223 

(27.35) (37.22) (31.84) (3.59) (0.00) (100.00) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
18 25 11 6 0 60 

(30.00) (41.67) (18.33) (10.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
116 141 110 18 0 385 

(30.13) (36.62) (28.57) (4.68) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นวา่  ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการเรียน
แบบการเรียนติวส าหรับเน้ือหาบางอยา่งเป็นคร้ังคราว  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

H0  : ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการเรียนแบบการเรียนติวส าหรับเน้ือหา
บางอยา่งเป็นคร้ังคราว 

H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อลักษณะการเรียนแบบการเรียนติวส าหรับเน้ือหา
บางอยา่งเป็นคร้ังคราว 

ค่า Sig. เท่ากบั  0.001 มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ   ระดบัการศึกษามี
ความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะการเรียนแบบการเรียนติวส าหรับเน้ือหาบางอยา่งเป็นคร้ังคราว     ดงันั้นผล
การศึกษาจึงสนับสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง และจากแบบสอบถามผูป้กครองมีระดบัการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด โดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการ
เรียนกวดวชิาต่อลกัษณะการเรียนติวส าหรับเน้ือหาบางอยา่งเป็นคร้ังคราวในระดบัมาก  รองลงมาคือ
การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อ
ลักษณะการเรียนติวส าหรับเน้ือหาบางอย่างเป็นคร้ังคราวในระดับมาก และการศึกษาระดับ
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อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะ
การเรียนติวส าหรับเน้ือหาบางอยา่งเป็นคร้ังคราวในระดบัมากท่ีสุด จากขอ้มูลพบวา่ ระดบัการศึกษา 
ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และสูงกวา่ปริญญาตรี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของ
การเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนติวส าหรับเน้ือหาบางอย่างเป็นคร้ังคราวในระดบัมาก โดยให้
ความส าคญัในระดบัเดียวกนั 

 
ตารางท่ี 57 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อการเตรียมตวัเพื่อศึกษา
ต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆจ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 

ระดบัการศึกษา 

การเตรียมตัวเพือ่ศึกษาต่อ  การสอบแข่งขันต่างๆ 

รวม  
(Sig.) ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ต ่ากวา่อนุปริญญา 
231 16 10 0 0 49 

16.136 
(.046) 

(46.94) (32.65) (20.14) (0.00) (0.00) (100.00) 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

20 20 10 3 0 53 

(37.74) (37.74) (18.86) (5.66) (0.00) (100.00) 

ระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

111 73 33 6 0 223 
(49.78) (32.74) (14.80) (3.69) (0.00) (100.00) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
26 13 20 1 0 60 

(43.33) (21.67) (33.33) (1.67) (0.00) (100.00) 

รวม 
180 122 73 10 0 385 

(46.75) (31.69) (18.96) (2.60) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นวา่ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อการเตรียมตวัเพื่อ
ศึกษาต่อ การสอบแข่งขนัต่างๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

H0  : ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ การสอบแข่งขนัต่างๆ 
H1 : ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อการเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ การสอบแข่งขนัต่างๆ 

ค่า Sig. เท่ากบั 0.046 มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ ระดบัการศึกษามี
ความสัมพนัธ์ต่อการเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ การสอบแข่งขนัต่างๆ  ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนบัสนุน
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สมมุติฐานท่ีตั้ง และจากแบบสอบถามผูป้กครองมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
มากท่ีสุด โดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อการเตรียม
ตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญา
ตรีให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อการเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การ
สอบแข่งขนัต่างๆในระดบัมากท่ีสุด และการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อการเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆใน
ระดับมากท่ีสุด จากขอ้มูลพบว่า การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สูงกว่าปริญญาตรีและ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อการ
เตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆในระดบัมากท่ีสุด โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 
 

ตารางท่ี 58 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อการเรียนตามกระแส
นิยมดา้นความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวชิาจ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 

ระดบัการศึกษา 

ความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวิชา 

รวม  
(Sig.) ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ต ่ากวา่อนุปริญญา 
281 16 5 0 0 49 

27.360 
(.007) 

(57.14) (32.65) (10.20) (0.00) (0.00) (100.00) 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

26 12 15 0 0 53 
(49.06) (22.64) (28.30) (0.00) (0.00) (100.00) 

ระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

132 72 19 0 0 223 
(59.19) (32.29) (8.52) (0.00) (0.00) (100.00) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
40 20 0 0 0 60 

(66.67) (33.33) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
226 113 46 0 0 385 

(58.70) (29.35) (11.95) (0.00) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่า  ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อความมีช่ือเสียง
ของโรงเรียนกวดวชิา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
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H0  : ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวชิา 
H1 : ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวชิา 
ค่า Sig. เท่ากับ  0.007  มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ ระดับ

การศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวิชา    ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนบัสนุน
สมมุติฐานท่ีตั้ง และจากแบบสอบถามผูป้กครองมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
มากท่ีสุด โดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อการเรียน
ตามกระแสนิยมดา้นความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวิชาในระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือ การศึกษา
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อการเรียน
ตามกระแสนิยมด้านความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวิชาในระดบัมากท่ีสุด และการศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อการเรียน
ตามกระแสนิยมดา้นความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวิชาในระดบัมากท่ีสุด จากขอ้มูลพบว่าระดบั
การศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สูงกว่าปริญญาตรีและอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อการเรียนตามกระแสนิยมดา้นความมี
ช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวชิาในระดบัมากท่ีสุด โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 
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ตารางท่ี 59  ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อการเรียนตามกระแส
นิยมดา้นจ านวนผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาจ าแนกตามระดบัการศึกษาของ
ผูป้กครอง 

ระดบัการศึกษา 

จ านวนผู้ปกครองท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนกวดวิชา 

รวม 
 

(Sig.) 
 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ต ่ากวา่อนุปริญญา 
151 21 13 0 0 49 

31.389 
(.033) 

(30.61) (42.86) (26.53) (0.00) (0.00) (100.00) 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

13 24 14 2 0 53 

(24.53) (45.28) (26.42) (3.77) (0.00) (100.00) 

ระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

69 74 78 2 0 223 

(30.94) (33.18) (34.98) (0.90) (0.00) (100.00) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
21 19 20 0 0 60 

(35.00) (31.67) (33.33) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
118 138 125 4 0 385 

(30.65) (35.84) (32.47) (1.04) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงใหเ้ห็นวา่  ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อจ านวนผูป้กครอง
ท่ีน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

H0  : ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อจ านวนผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียน
กวดวชิา 

H1 : ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อจ านวนผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวด
วชิา 

ค่า Sig. เท่ากบั  0.033  มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ ระดบัการศึกษามี
ความสัมพนัธ์ต่อจ านวนผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชา     ดงันั้นผลการศึกษาจึง
สนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง และจากแบบสอบถามผูป้กครองมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่ามากท่ีสุด โดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อ
การเรียนตามกระแสนิยมด้านจ านวนผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาในระดบั   
ปานกลาง  รองลงมาคือ การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์
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ของการเรียนกวดวิชาต่อการเรียนตามกระแสนิยมด้านจ านวนผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนกวดวิชาในระดบัมากท่ีสุด และการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อการเรียนตามกระแสนิยมดา้นจ านวนผูป้กครองท่ีน า
บุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาในระดบัมาก จากขอ้มูลพบว่า การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า สูงกว่าปริญญาตรีและอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์
ของการเรียนกวดวิชาต่อการเรียนตามกระแสนิยมด้านจ านวนผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนกวดวชิาในระดบัท่ีแตกต่างกนัทั้ง 3 ช่วงอาย ุ 

 
ตารางท่ี 60 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อพ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้ง
ท างานและใหบุ้ตรหลานเรียนพิเศษจ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 

ระดบัการศึกษา 

พ่อแม่ไม่มีเวลาต้องท างานและให้บุตรหลานเรียนพเิศษ 

รวม  
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ต ่ากวา่อนุปริญญา 
171 20 12 0 0 49 

38.170 
(.003) 

(34.69) (40.82) (24.49) (0.00) (0.00) (100.00) 
อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า 
10 19 15 9 0 53 

(18.87) (35.85) (28.30) (16.98) (0.00) (100.00) 
ระดบัปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 
65 91 53 14 0 223 

(29.15) (40.81) (23.77) (6.28) (0.00) (100.00) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
21 21 18 0 0 60 

(35.00) (35.00) (30.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
113 151 98 23 0 385 

(29.35) (39.22) (25.45) (5.98) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงใหเ้ห็นวา่  ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อพอ่แม่ไม่มีเวลา
ตอ้งท างานและใหบุ้ตรหลานเรียนพิเศษ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

H0  : ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและให้บุตรหลานเรียน
พิเศษ 
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H1 : ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อพ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและให้บุตรหลานเรียน
พิเศษ 

ค่า Sig. เท่ากบั  0.003  มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ :  ระดบัการศึกษามี
ความสัมพนัธ์ต่อพ่อแม่ไม่มีเวลาต้องท างานและให้บุตรหลานเรียนพิเศษ   ดังนั้นผลการศึกษาจึง
สนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง และจากแบบสอบถามผูป้กครองมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่ามากท่ีสุด โดยผูป้กครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อ
พอ่แม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและใหบุ้ตรหลานเรียนพิเศษในระดบัมาก  รองลงมาคือ การศึกษาระดบัสูง
กวา่ปริญญาตรีให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อพ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้ง
ท างานและให้บุตรหลานเรียนพิเศษในระดบัมาก และการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อพอ่แม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและใหบุ้ตร
หลานเรียนพิเศษในระดับมาก จากข้อมูลพบว่า การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สูงกว่า
ปริญญาตรีและอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวด
วิชาต่อพ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและให้บุตรหลานเรียนพิเศษในระดบัมาก โดยให้ความส าคญัใน
ระดบัเดียวกนั 
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4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง 

ตารางท่ี 61 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนปรับ
สภาพเป็นการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะไปเรียนร่วมกบัผูอ่ื้นจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน
ของผูป้กครอง 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

การเรียนปรับสภาพเป็นการเรียนเพือ่เตรียมความพร้อมที่จะไปเรียน
ร่วมกบัผู้อืน่ 

รวม  
(Sig.) ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ต ่ากวา่ 15,000บาท 
141 21 19 0 0 54 

42.080 
(.003) 

(25.93) (38.89) (35.19) (0.00) (0.00) (100.00) 

15,000-20,000บาท 
32 62 39 4 0 137 

(23.36) (45.26) (28.47) (2.92) (0.00) (100.00) 

25,001-35,000บาท 
31 42 22 0 0 95 

(32.63) (44.21) (23..16) (0.00) (0.00) (100.00) 

35,001-45,000บาท 
18 16 25 0 0 59 

(30.15) (27.12) (42.37) (0.00) (0.00) (100.00) 

สูงกวา่ 45,000บาท 
16 14 10 0 0 40 

(40.00) (35.00) (25.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
111 155 115 4 0 385 

(28.84) (40.26) (29.87) (1.03) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

 ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อการเรียนปรับ
สภาพเป็นเรียนเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะไปเรียนร่วมกับผูอ่ื้น   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ           
ท่ีระดบั 0.05 

H0  : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเรียนปรับสภาพเป็นการเรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมท่ีจะไปเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น 

H1 : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อการเรียนปรับสภาพเป็นการเรียนเพื่อเตรียมความ
พร้อมท่ีจะไปเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น 

ค่า Sig. เท่ากับ  0.003  มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้ นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนมีความสัมพนัธ์ต่อการเรียนปรับสภาพเป็นเรียนเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะไปเรียนร่วมกบั
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ผูอ่ื้นดงันั้นผลการศึกษาจึงสนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้งและจากแบบสอบถามผูป้กครองมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,00-20,000 บาทมีจ านวนมากท่ีสุด โดยผูป้กครองให้ความส าคญัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์อง
การเรียนกวดวิชาต่อลักษณะการเรียนปรับสภาพเป็นการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะไปเรียน
ร่วมกบัผูอ่ื้นในระดบัมาก  รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000บาทให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนปรับสภาพเป็นการเรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมท่ีจะไปเรียนร่วมกบัผูอ่ื้นในระดบัมาก และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000บาทให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนปรับสภาพเป็นการ
เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะไปเรียนร่วมกบัผูอ่ื้นในระดบัปานกลาง จากขอ้มูลพบวา่ ผูป้กครองมี
รายได้เฉ ล่ียต่อเดือน 15,00-20 ,000 บาทและ25,001-35,000บาทให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
วตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อลกัษณะการเรียนปรับสภาพเป็นการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม
ท่ีจะไปเรียนร่วมกบัผูอ่ื้นในระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 
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ตารางท่ี 62 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนเร่ง
หรือการเรียนเร่งรัดจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

การเรียนเร่งหรือการเรียนเร่งรัด 

รวม  
(Sig.) ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ต ่ากวา่ 15,000บาท 
121 16 24 2 0 54 

22.020 
(.037) 

(22.22) (29.63) (44.44) (3.70) (0.00) (100.00) 

15,000-20,000บาท 
23 54 54 6 0 137 

(16.78) (39.42) (39.42) (4.38) (0.00) (100.00) 

25,001-35,000บาท 
16 44 30 5 0 95 

(16.84) (46.32) (31.58) (5.26) (0.00) (100.00) 

35,001-45,000บาท 
14 26 17 2 0 59 

(23.73) (44.07) (28.81) (3.39) (0.00) (100.00) 

สูงกวา่ 45,000บาท 
18 12 9 1 0 40 

(45.00) (30.00) (22.50) (2.50) (0.00) (100.00) 

รวม 
83 152 134 16 0 385 

(21.56) (39.48) (34.81) (4.16) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงใหเ้ห็นวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อการเรียนเร่ง
หรือการเรียนเร่งรัด  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

H0  : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเรียนเร่งหรือการเรียนเร่งรัด 
H1 : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อการเรียนเร่งหรือการเรียนเร่งรัด 

ค่า Sig. เท่ากับ  0.037  มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้ นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนมีความสัมพนัธ์ต่อการเรียนเร่งหรือการเรียนเร่งรัด  ดงันั้นผลการศึกษาจึงสนบัสนุนสมมุติฐาน
ท่ีตั้งและจากแบบสอบถามผูป้กครองมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,00-20,000 บาทมีจ านวนมากท่ีสุด โดย
ผูป้กครองให้ความส าคญัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนเร่งหรือ
การเรียนเร่งรัดในระดบัมาก  รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000บาทให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนเร่งหรือการเรียนเร่งรัดในระดบัมาก 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาทให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียน
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กวดวชิาต่อลกัษณะการเรียนเร่งหรือการเรียนเร่งรัดในระดบัมาก จากขอ้มูลพบวา่ ผูป้กครองมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,00-20,000 บาท  25,001-35,000 บาทและ 35,001-45,000 บาทให้ความส าคญักับ
ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อลกัษณะการเรียนเร่งหรือการเรียนเร่งรัดในระดบัมาก 
โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 

 

ตารางท่ี 63 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อการเตรียมตวัเพื่อศึกษา
ต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

การเตรียมตัวเพือ่ศึกษาต่อ  การสอบแข่งขันต่างๆ 

รวม  
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ต ่ากวา่15,000บาท 
221 19 12 0 0 54 

33.335 
(.039) 

(40.74) (35.19) (22.22) (0.00) (0.00) (100.00) 

15,000-20,000บาท 
62 45 25 0 0 137 

(45.26) (32.85) (18.25) (0.00) (0.00) (100.00) 

25,001-35,000บาท 
48 30 17 0 0 95 

(50.53) (31.58) (17.89) (0.00) (0.00) (100.00) 

35,001-45,000บาท 
28 20 17 0 0 59 

(47.46) (33.90) (28.81) (0.00) (0.00) (100.00) 

สูงกวา่ 45,000บาท 
20 8 12 0 0 40 

(50.00) (20.00) (30.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
180 122 83 0 0 385 

(46.75) (31.69) (21.56) (0.00) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นวา่  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อการเรียนเพื่อ
เตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

H0  : รายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเรียนเพื่อเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การ
สอบแข่งขนัต่างๆ 

H1 : รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อการเรียนเพื่อเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ   การ
สอบแข่งขนัต่างๆ 
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ค่า Sig. เท่ากับ  0.039  มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้ นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนมีความสัมพันธ์ต่อการเรียนเพื่อเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขันต่างๆ   ดังนั้ นผล
การศึกษาจึงสนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้งและจากแบบสอบถามผูป้กครองมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,00-
20,000 บาทมีจ านวนมากท่ีสุด โดยผูป้กครองให้ความส าคญัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวด
วชิาต่อการเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆในระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 25,001-35,000 บาทให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อการ
เตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆระดบัมากท่ีสุด และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 
บาทให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อการเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  
การสอบแข่งขนัต่างๆในระดบัมากมากท่ีสุด จากขอ้มูลพบวา่ ผูป้กครองมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,00-
20,000 บาท 25,001-35,000 บาทและ 35,001-45,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์
ของการเรียนกวดวิชาต่อการเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆในระดบัมากท่ีสุด โดยให้
ความส าคญัในระดบัเดียวกนั 
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ตารางท่ี 64 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อการเรียนตามกระแส
ดา้นจ านวนผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ
ผูป้กครอง 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

จ านวนผู้ปกครองท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนกวดวิชา 

รวม  
(Sig.) 

ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ต ่ากวา่15,000บาท 
141 25 15 0 0 54 

28.661 
(.038) 

(25.93) (46.30) (27.78) (0.00) (0.00) (100.00) 

15,000-20,000บาท 
38 53 46 0 0 137 

(27.74) (38.69) (35.58) (0.00) (0.00) (100.00) 

25,001-35,000บาท 
33 30 32 0 0 95 

(34.74) (31.58) (33.68) (0.00) (0.00) (100.00) 

35,001-45,000บาท 
20 19 20 0 0 59 

(33.90) (32.20) (33.90) (0.00) (0.00) (100.00) 

สูงกวา่ 45,000บาท 
13 11 16 0 0 40 

(32.50) (27.50) (40.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
118 138 129 0 0 385 

(30.65) (35.84) (33.51) (0.00) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่า  รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อจ านวน
ผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิา  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

H0  : รายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อจ านวนผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนกวดวชิา 

H1 : รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อจ านวนผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนกวดวชิา 

ค่า Sig. เท่ากับ  0.038  มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้ นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนมีความสัมพันธ์ต่อจ านวนผู้ปกครองท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนกวดวิชา   ดังนั้ นผล
การศึกษาจึงสนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้งและจากแบบสอบถามผูป้กครองมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,00-
20,000 บาทมีจ านวนมากท่ีสุด โดยผูป้กครองให้ความส าคญัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวด
วิชาต่อการเรียนตามกระแสดา้นจ านวนผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาในระดบั
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มาก  รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาทให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์
ของการเรียนกวดวิชาต่อการเรียนตามกระแสดา้นจ านวนผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียน
กวดวิชาในระดบัมากท่ีสุด และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาทให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
วตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อการเรียนตามกระแสดา้นจ านวนผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเขา้
เรียนโรงเรียนกวดวิชาในระดบัมากท่ีสุดจากขอ้มูลพบว่า ผูป้กครองมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-
35,000 บาทและ 35,001-45,000 บาทให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชา
ต่อการเรียนตามกระแสดา้นจ านวนผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาในระดบัมาก
ท่ีสุด โดยใหค้วามส าคญัในระดบัเดียวกนั 
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ตารางท่ี 65 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาต่อพ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้ง
ท างานและใหบุ้ตรหลานเรียนพิเศษจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

พ่อแม่ไม่มีเวลาต้องท างานและให้บุตรหลานเรียนพเิศษ 

รวม  
(Sig.) ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ต ่ากวา่ 15,000บาท 
161 16 17 5 0 54 

20.390 
(.020) 

(29.63) (29.63) (31.48) (9.26) (0.00) (100.00) 

15,000-20,000บาท 
37 49 39 12 0 137 

(27.01) (35.77) (28.47) (8.76) (0.00) (100.00) 

25,001-35,000บาท 
23 45 20 7 0 95 

(24.21) (47.37) (21.05) (7.37) (0.00) (100.00) 

35,001-45,000บาท 
23 23 13 0 0 59 

(38.98) (38.98) (22.03) (0.00) (0.00) (100.00) 

สูงกวา่ 45,000บาท 
14 18 8 0 0 40 

(35.00) (45.00) (20.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

รวม 
113 151 97 24 0 385 

(29.35) (39.22) (25.19) (6.24) (0.00) (100.00) 

หมายเหตุ : 1   จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

    ตวัเลขใน ( ) คือ ค่าร้อยละของจ านวนตวัอยา่ง 

ผลการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นวา่  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อพอ่แม่ไม่มีเวลา
ตอ้งท างานและใหบุ้ตรหลานเรียนพิเศษ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

H0  : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและให้บุตรหลาน
เรียนพิเศษ 

H1 : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์ต่อพ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและใหบุ้ตรหลานเรียน
พิเศษ 

ค่า Sig. เท่ากับ  0.020  มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั้ นคือ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั้นคือ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนมีความสัมพนัธ์ต่อพ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและใหบุ้ตรหลานเรียนพิเศษดงันั้นผลการศึกษาจึง
สนบัสนุนสมมุติฐานท่ีตั้ง และจากแบบสอบถามผูป้กครองมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,00-20,000 บาทมี
จ านวนมากท่ีสุด โดยผูป้กครองให้ความส าคญัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อพ่อแม่
ไม่มีเวลาตอ้งท างานและให้บุตรหลานเรียนพิเศษในระดบัมาก  รองลงมาคือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
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25,001-35,000 บาทใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวิชาต่อพอ่แม่ไม่มีเวลา
ตอ้งท างานและใหบุ้ตรหลานเรียนพิเศษในระดบัมาก และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาทให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อพอ่แม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและใหบุ้ตร
หลานเรียนพิเศษในระดบัมาก จากขอ้มูลพบว่า ผูป้กครองมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,00-20,000 บาท
25,001-35,000 บาทและ 35,001-45,000 บาทให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของการเรียน
กวดวิชาต่อพ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและให้บุตรหลานเรียนพิเศษในระดบัมาก โดยให้ความส าคญั
ในระดบัเดียวกนั 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนกวดวชิาระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงไดส้รุปผลการวจิยั ดงัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1  ข้อมูลทัว่ไปของตัวอย่างผู้ปกครอง 
  ผลจากการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลาน

เขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 385 ราย 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 55.84  มีช่วงอายุ
ระหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 225 คิดเป็นร้อยละ 58.44 มีความเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนคือเป็นมารดาจ านวน 
188 คน คิดเป็นร้อยละ 48.83 การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.92  อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 35.06 และรายได้ต่อ
เดือน 15,000 – 25,000 บาทจ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 35.58 
 

5. 1.2  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง 

            ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรเขา้

เรียนโรงเรียนกวดวชิาดา้นโรงเรียนกวดวชิา ดงัน้ี 

 1).ปัจจยัดา้นความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง

ในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.10   

2).ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีสอนโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการ

น าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.94   

3). ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวชิา มีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียนท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
3.96  
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4). ปัจจยัดา้นการจดัการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากรูปแบบของการสอนกวดวิชาท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.80 วิธีการสอนของกวดวิชาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลาน
เขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.48 ลกัษณะการสอนของกวดวิชาท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.20   

5).ปัจจยัดา้นการรักษาความสะอาด ห้องเรียนสะอาด กวา้งขวาง อากาศถ่ายเทดี ดา้นท าเล 
ท่ีตั้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 4.04   

6).ปัจจยัดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การลงประกาศต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.92 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรเขา้
เรียนโรงเรียนกวดวชิา ดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิา ดงัน้ี  

1).ปัจจยัดา้นลกัษณะการเรียนของผู ้เรียนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน า
บุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.83  

2).ปัจจยัดา้นการใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์มีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการ
น าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.85  

3).ปัจจยัดา้นการเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.23   

4).ปัจจยัดา้นค่านิยม  ส่ิงล่อใจ ในการเรียนพิเศษสอบแข่งขนัต่างๆมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบั ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.50   

5). ปัจจยัดา้นตอ้งการเน้ือหาในส่ิงท่ีโรงเรียนมีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการ
น าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.92  

6). ปัจจยัดา้นการเรียนตามกระแสนิยมมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตร
หลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.20   

7). ปัจจยัดา้นพ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและให้บุตรหลานเรียนพิเศษมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.88 
 



 

131 
 

5.1.3  ปัญหาและอุปสรรคในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการน าบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนกวดวชิา 

     ปัญหาและอุปสรรคในการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียน
กวดวิชาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาในระดบั
นอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.43  

 
 5.1.4  ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ไปของผู้ปกครองกบัปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการ 

ตัดสินใจของผู้ปกครอง 
การหาความสัมพนัธ์จะพิจารณาในส่วนของขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ อายุ  อาชีพ/งานท่ีท า  ระดบั

การศึกษาและรายไดต่้อเดือน กบัปัจจยัดา้นต่างๆอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตร
หลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชา โดยเลือกวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยใช้สถิติแสดงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentang) และค่าสถิติไค-
สแควร์ (Chi-square)  

1) ความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้านโรงเรียนกวดวชิาและข้อมูลทัว่ไปของผู้ปกครอง 
1.1) ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายแุละปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองใน 

การน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 31-40 ปี ซ่ึงได้ให้ความส าคญักับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาให้แก่บุตรหลานในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ โรงเรียนกวดวิชามีช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จกั การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความเขา้ใจ เน้นการเก็งขอ้สอบ เน้นการแกปั้ญหาดว้ยวิธี
แปลกหรือเรียกวา่ “ เทคนิค ”ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในระดบัมาก ไดแ้ก่ โรงเรียนไดส้ร้างผลงานเป็น
ท่ีน่าเช่ือถือใหก้บัผูป้กครอง ค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวชิา มีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียน  การ
จดัการเรียนการสอนแบบการสอนสด  การรักษาความสะอาด ห้องเรียนสะอาด กวา้งขวาง อากาศ
ถ่ายเทดี ดา้นท าเล ท่ีตั้งและให้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอน
แบบการสอนผา่นส่ือวดีีโอ อินเทอร์เนต รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41-50 ปี ซ่ึงไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาให้แก่บุตรหลานในระดบัมาท่ีสุดไดแ้ก่ โรงเรียน
กวดวิชามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความเขา้ใจ เน้นการเก็งขอ้สอบ เน้นการ
แกปั้ญหาดว้ยวิธีแปลกหรือเรียกวา่ “ เทคนิค ” ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในระดบัมาก ไดแ้ก่โรงเรียนได้
สร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือให้กับผูป้กครอง ค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชา มีความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาท่ีเรียน การจดัการเรียนการสอนแบบการสอนสด  การรักษาความสะอาด ห้องเรียนสะอาด 
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กวา้งขวาง อากาศถ่ายเทดี ดา้นท าเล ท่ีตั้ง และให้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การ
จดัการเรียนการสอนแบบการสอนผา่นส่ือวดีีโอ อินเทอร์เนต 

1.2)   ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพ/งานท่ีท าของผูป้กครองและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไดใ้ห้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาให้แก่บุตรหลานในระดบัมาก
ท่ีสุดได้แก่ โรงเรียนกวดวิชามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั  การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความเข้าใจ ให้
ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัมาก ได้แก่ โรงเรียนได้สร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือให้กบัผูป้กครอง 
เน้นสรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรลดัและให้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัปานกลาง ได้แก่ การ
จดัการเรียนการสอนแบบผูส้อนเป็นคณะ  การจดัการเรียนการสอนแบบการสอนผ่านส่ือวีดีโอ อิน
เทอร์เนต รองลงมาคือ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาให้แก่บุตรหลานในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นความเขา้ใจ เน้นสรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรลดั ให้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
โรงเรียนกวดวชิามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั โรงเรียนไดส้ร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือใหก้บัผูป้กครองและให้
ความส าคญักบัปัจจยัในระดับปานกลาง ได้แก่ การจดัการเรียนการสอนแบบผูส้อนเป็นคณะ การ
จดัการเรียนการสอนแบบการสอนผา่นส่ือวดีีโอ อินเทอร์เนต 

1.3)  ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษาของผูป้กครองและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูป้กครองส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซ่ึง
ได้ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาให้แก่บุตรหลานใน
ระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ การจดัการเรียนการสอนแบบผูส้อนคนเดียว  การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ความเข้าใจ การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการเก็งขอ้สอบ  ให้ความส าคญักับปัจจยัในระดับมาก 
ไดแ้ก่ ครูผูส้อนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ครูผูส้อนใส่ใจนกัเรียนและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน เนน้การ
แก้ปัญหาด้วยวิธีแปลกหรือเรียกว่า “ เทคนิค และให้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัปานกลาง ได้แก่
การจดัการเรียนการสอนแบบผูส้อนเป็นคณะ  รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีซ่ึงไดใ้ห้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาให้แก่บุตรหลานในระดบัมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนแบบผูส้อนคนเดียว  การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความเขา้ใจ 
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การเก็งขอ้สอบ  ให้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัมาก ไดแ้ก่ครูผูส้อนมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ครูผูส้อนใส่ใจนกัเรียนและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน เนน้การแกปั้ญหาดว้ยวิธี
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แปลกหรือเรียกว่า  “ เทคนิค และให้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การจดัการเรียน
การสอนแบบผูส้อนเป็นคณะ 

1.4)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครองและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาระดบัประถมศึกษาในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูป้กครองส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-20,000 บาท ซ่ึง
ได้ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาให้แก่บุตรหลานใน
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การเก็งขอ้สอบ  และให้ความส าคญักบัปัจจยัใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวิชา มีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียน การจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้สรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรลดั  รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000
บาท ซ่ึงไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวชิาใหแ้ก่บุตรหลาน
ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการเก็งขอ้สอบ การจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นสรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรลดัและให้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายใน
การเรียนกวดวชิา มีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียน 

2)   ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ของการเรียนกวดวิชาและข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ปกครอง 

2.1)  ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองใน
การน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 31-40 ปี ซ่ึงได้ให้ความส าคญักับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาให้แก่บุตรหลานในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่  การเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  
การสอบแข่งขนัต่างๆให้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัมาก ไดแ้ก่ การเรียนซ่อมส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียน
ไม่เขา้ใจ ลกัษณะการเรียนพิเศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตรและใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่  ลกัษณะการเรียนเสริมเป็นการเรียนเพิ่มเติมใหเ้ก่งกวา่ผูอ่ื้น ค่านิยม  ส่ิงล่อใจ ในการเรียน
พิเศษ  รองลงมาคือช่วงอายุ 41-50 ปี ซ่ึงไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชาให้แก่บุตรหลานในระดบัมาท่ีสุด ไดแ้ก่ การเรียนซ่อมส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนไม่เขา้ใจ 
การเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆ  ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ค่านิยม  
ส่ิงล่อใจ ในการเรียนพิเศษและให้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  ลกัษณะการเรียน
เสริมเป็นการเรียนเพิ่มเติมใหเ้ก่งกวา่ผูอ่ื้น ลกัษณะการเรียนพิเศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตร 
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2.2)  ความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพ/งานท่ีท าของผูป้กครองและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไดใ้ห้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาให้แก่บุตรหลานในระดบัมาก 
ได้แก่ การเรียนพิเศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตร การเรียนติวส าหรับเน้ือหาบางอย่างเป็นคร้ังคราว 
พ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและให้บุตรหลานเรียนพิเศษและให้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ ความตอ้งการเน้ือหาในส่ิงท่ีโรงเรียนไม่มี  รองลงมาคือ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึง
ได้ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาให้แก่บุตรหลานใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ การเรียนพิเศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตร การเรียนติวส าหรับเน้ือหาบางอยา่งเป็น
คร้ังคราว พ่อแม่ไม่มีเวลาต้องท างานและให้บุตรหลานเรียนพิเศษและให้ความส าคญักบัปัจจยัใน
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  การเรียนติวส าหรับเน้ือหาบางอยา่งเป็นคร้ังคราว ความตอ้งการเน้ือหาในส่ิงท่ี
โรงเรียนไม่มี 

2.3)   ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษาของผูป้กครองและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูป้กครองส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซ่ึง
ได้ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาให้แก่บุตรหลานใน
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆ การเรียนตามกระแสนิยมดา้น
ความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวิชา   ให้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัมาก ไดแ้ก่  ลกัษณะการเรียน
เฉพาะตามความต้องการหรือความสนใจของผูเ้รียนการเรียน  ลักษณะการเรียนติวส าหรับเน้ือหา
บางอยา่งเป็นคร้ังคราว พ่อแม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและใหบุ้ตรหลานเรียนพิเศษและใหค้วามส าคญักบั
ปัจจยัในระดบัปานกลาง ได้แก่ การเรียนตามกระแสนิยมด้านจ านวนผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเขา้
เรียนโรงเรียนกวดวิชา  รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีซ่ึงไดใ้หค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาให้แก่บุตรหลานในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่  การเตรียม
ตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆ การเรียนตามกระแสนิยมดา้นความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวด
วิชา การเรียนตามกระแสนิยมดา้นจ านวนผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชา  พ่อแม่
ไม่มีเวลาตอ้งท างานและให้บุตรหลานเรียนพิเศษ  และให้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัมาก  ลกัษณะ
การเรียนเฉพาะตามความตอ้งการหรือความสนใจของผูเ้รียนการเรียน  ลกัษณะการเรียนติวส าหรับ
เน้ือหาบางอยา่งเป็นคร้ังคราว พอ่แม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและใหบุ้ตรหลานเรียนพิเศษ 
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2.4)   ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครองและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาระดบัประถมศึกษาในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูป้กครองส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-20,000 บาท ซ่ึง
ได้ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาให้แก่บุตรหลานใน
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่  การเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆ ให้ความส าคญักบัปัจจยัใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ การเรียนปรับสภาพเป็นเรียนเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะไปเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น 
การเรียนเร่งหรือการเรียนเร่งรัด การเรียนตามกระแสดา้นจ านวนผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเขา้เรียน
โรงเรียนกวดวชิา พอ่แม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและให้บุตรหลานเรียนพิเศษและให้ความส าคญักบัปัจจยั
ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การเรียนเร่งหรือการเรียนเร่งรัด รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-
35,000 บาท ซ่ึงไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาให้แก่
บุตรหลานในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆ การเรียนตาม
กระแสดา้นจ านวนผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชา  และให้ความส าคญักบัปัจจยั
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การเรียนปรับสภาพเป็นเรียนเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะไปเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น 
การเรียนเร่งหรือการเรียนเร่งรัด พอ่แม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและใหบุ้ตรหลานเรียนพิเศษ 

 
5.2  อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้
เรียนโรงเรียนกวดวิชาระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถน ามาอภิปราย
ร่วมกบัแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 
  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิา
ระดบัประถมศึกษา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีสอนโรงเรียนกวดวิชา วิธีการสอนของกวดวิชาปัจจยั
ด้านการเตรียมตวัเพื่อศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ                พชั
รินทร์  พิริยะสงวนพงศ ์(2547)  ไดศึ้กษา  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจของผูป้กครองและ 
ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเข้า
โรงเรียนกวดวชิา ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  พบวา่ ปัจจยัทางดา้นโรงเรียนโรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่
ผูป้กครองเลือกจะมีช่ือเสียงในดา้นของอาจารยผ์ูส้อน  มีคมนาคมท่ีสะดวก มีการโดยการสอนแบบ
เช่ือมโยงในเน้ือหาแต่ละวิชา   ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคส่์วนใหญ่ของผูป้กครองเพื่อเตรียมตวัสอบเขา้
ศึกษาต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษา  ปีท่ี 1   
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองให้ความส าคญัในระดับมาก ได้แก่  ด้าน
ความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวิชา ดา้นบุคลากรท่ีสอนโรงเรียนกวดวิชา ดา้นค่าใชจ่้ายในการเรียน
กวดวิชา มีความเหมาะสมกับระยะเวลา  ด้านการรักษาความสะอาด ห้องเรียนสะอาด กวา้งขวาง 
อากาศถ่ายเทดี ด้านท าเล ท่ีตั้ ง ด้านการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ  สอดคล้องกับงานของธิชานันท ์        
ดว้งจนัทร์ (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาและเปรียบเทียบความ
แตกต่างของผูป้กครองขอนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ในเขตเทศบาลเชียงราย โดยศึกษาจาก 
เพศ อายุ  อาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษา  พบวา่ ปกครองให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นบุคลากรมาก
ท่ีสุด ดา้นการเปรียบเทียบความแตกต่างในการเลือกโรงเรียนกวดวิชา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และ
ดา้นการจดัจ าหน่ายดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวด
วิชาระดบัประถมศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 215 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.84  มีช่วงอายรุะหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 225 คิดเป็นร้อยละ 58.44 มี การศึกษาระดบัปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 57.92  อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
จ  านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 35.06 และรายไดต่้อเดือน 15,000 – 25,000 บาท จ านวน 137 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.58 ซ่ึงสอดคล้องกับงานของเสาวนีย์ ทพรหมโลก (2556) ได้ศึกษาแรงจูงใจและ
พฤติกรรมและศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจพฤติกรรมในการเลือกโรงเรียน
กวดวิชาของผูป้กครองนักเรียน พบว่า ผูป้กครองนักเรียนส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน มีรายได้ต่อเดือน ประมาณ 10,001-20,000 บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด 
ส่วนใหญ่มีบุตร 2 คน ระยะทางจากบา้นถึงโรงเรียนกวดวิชา 6-7 กิโลเมตรแรงจูงใจของผูป้กครอง
มากท่ีสุด คือ ส่ิงล่อใจ ดา้นความตอ้งการ ดา้นความปรารถนา  และจากผลการวิจยัจะมีความแตกต่าง
กนัในเร่ืองของ อาชีพ และ รายไดต่้อเดือน 

และงานวิจยัยงัไดส้อดคลอ้งกบัไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2545) ในดา้นลกัษณะการเรียนกวดวิชา
ซ่ึงแบ่งลกัษณะการเรียนกวดวิชาเป็น 8 กลุ่ม คือ การเรียนซ่อม  การเรียนเสริม  การเรียนปรับสภาพ 
การเรียนเพื่อแก้ไขความรู้ การเรียนเร่งหรือการเรียนรัด การเรียนเน้ือหาเฉพาะดา้น  การเรียนพิเศษ
นอกหลกัสูตรและการเรียนเพื่อติว สอดคลอ้งกบัสุดารัตน์ ศิริเมืองและน ้ าฝน กลัญา (2550) ในดา้น
รูปแบบการสอนของกวดวชิา  วธีิการสอน สอดคลอ้งกบัสราวุธ กิตติวรภทัร (จิติมา อจัฉริยกุล,2544) 
ลกัษณะการสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจ เนน้การเกร็งขอ้สอบ เนน้สรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตร เนน้การ
แกปั้ญหาดว้ยวธีิ “เทคนิค ” 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้
เรียนโรงเรียนกวดวิชาระดบัประถมศึกษา จากการตอบแบสอบถามของผูป้กครอง ปัจจยัท่ีมีระดบั
ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวิชา การจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นความเขา้ใจและการเก็งขอ้สอบเพื่อการศึกษาต่อ การสอบแข่งขนั สะทอ้นให้เห็นถึงการเรียนใน
ชั้นเรียนควรมรการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นท าความเข้าใจให้กับผูเ้รียน  รวมไปถึงการแข่งขนั
ทางด้านการสอบแข่งขัน และการสอบเพื่อศึกษาต่อยงัชั้ นมัธยมศึกษาท่ีสูงข้ึน ดังนั้ นผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ครู อาจารยค์วรปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ไดม้าตรฐาน เน้นการสร้าง
ความเขา้ใจ และการน าเน้ือหาเพื่อไปประยกุตใ์ชก้บัการสอบแข่งขนัและการสอบเพื่อศึกษาต่อ 

และในส่วนของเจา้ของโรงเรียนกวดวิชาควรสร้างผลงานท่ีเป็นท่ีน่าเช่ือถือให้กบัผูป้กครอง 
ตลอดรวมถึงการพฒันาในเร่ืองความมีช่ือเสียงทั้งทางด้านโรงเรียนกวดวิชา และบุคลากรด้านครู 
อาจารย ์ผูส้อน  การจดัการเรียนการสอน ควรมีการปรับการเรียนการสอนท่ีเน้นความเขา้ใจ การเก็ง
ขอ้สอบ เพื่อการสอบศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษา และการแข่งขนัทางวชิาการ 
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แบบสอบถาม 

 

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิา
ระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าปริญญานิพนธ์ ระดบัมหาบณัฑิต หลกัสูตร
เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาระดบัประถมศึกษาใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและความแตกต่างของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวชิาและปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิาต่อการ
ตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชา และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค
และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั การตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชา
ระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ขอ้มูลไดจ้ากผลการศึกษาวจิยัน้ีคาดวา่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนกวดวิชา เพื่อใชใ้นการ
จดัสรรทรัพยากรทางการศึกษาไดอ้ยา่งคุม้ค่า และใชใ้นการก าหนดนโยบายและพฒันามาตรฐานของ
โรงเรียนกวดวชิาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความตอ้งการของบิดา มารดา หรือผูป้กครอง 
 ขอความกรุณาท่าตอบแบบสอบถามทุกขอ้ให้ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ค าตอบและ
ขอ้เสนอแนะจะถือเป็นความลบัและจะไม่มีมีผลกระทบใดๆต่อตวัท่านและนกัเรียน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
     นภาพร มณีเป็ญ 
 

 

 

 

 
 

 



 

144 
 

แบบสอบถาม 

 

ตอนที ่1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมายลง  ในช่องวา่งหนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

1. เพศ 

[  ] ชาย   [  ] หญิง 

2. อาย ุ

[  ]  21-30 ปี    [  ] 31-40 ปี    [  ] 41-50 ปี   

[  ] 51-60 ปี   [  ] 61-70 ปี 

3. ความเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน 

[  ] บิดา 

[  ] มารดา 

[  ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................. 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

[  ] ต ่ากวา่อนุปริญญา 

[  ] อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

[  ] ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

[  ] สูงกวา่ปริญญาตรี 

5. อาชีพ/งานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั 

[  ] รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  

[  ] พนกังานบริษทัเอกชน  

[  ] เจา้ของหรอผูป้ระกอบูรกิจส่วนตวั  

[  ] คา้ขาย  

[  ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………. 
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6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

[  ] ต  ่ากวา่15,000 บาท   [  ] 15,000 – 25,000 บาท 

[  ] 25,001 – 35,000 บาท   [  ] 35,001- 45,000 บาท 

[  ] สูงกวา่ 45,000บาท 

 

ตอนที ่2  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรเขา้เรียนโรงเรียนกวดวชิา
ระดบัประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  แบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั ไกแ้ก่ ปัจจยัดา้น
โรงเรียนกวดวชิา 
ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิา 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความจริงมากท่ีสุด 

5      คะแนน    หมายความวา่    มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด 
4      คะแนน    หมายความวา่    มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจในระดบัมาก 
3      คะแนน    หมายความวา่    มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจในระดบัปานกลาง 
2      คะแนน   หมายความวา่     มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจในระดบันอ้ย 
1      คะแนน    หมายความวา่    มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจในระดบันอ้ยท่ีสุดหรือไม่มีผล 
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ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจของผู้ปกครอง 

ระดบัความส าคญั 

มากท่ีสุด
(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 
นอ้ยท่ีสุด 

(1) 

ปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวชิา      

1. ความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวชิา      

- โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั       

- โรงเรียนไดส้ร้างผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือใหก้บั
ผูป้กครอง 

     

2. ดา้นบุคลากรท่ีสอนโรงเรียนกวดวชิา      

- ครูผูส้อนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั        

- ครูผูส้อนจบตามวชิาเอกท่ีสอน        

- ครูผูส้อนมีเทคนิควธีิท่ีท าใหผู้เ้รียนสามารถ
เขา้ใจ 

     

- ครูผูส้อนใส่ใจนกัเรียนและมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี
กบันกัเรียน    

     

3. ดา้นค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวชิา มีความ
เหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียน   

     

4. ดา้นการจดัการเรียนการสอน      

4.1 รูปแบบของการสอนกวดวชิา      

- การสอนแบบผูส้อนคนเดียว(เรียนวชิาเดียว)      

-  ผูส้อนเป็นคณะ(เรียนหลายวชิา)      

4.2 วธีิการสอน      

- สอนสด      

- สอนผา่นส่ือวดีีโอ  อินเทอร์เนต      

4.3.ลกัษณะการสอน      

- เนน้ความเขา้ใจ      

- เนน้การเก็งขอ้สอบ      

- เนน้สรุปปัญหาทุกรูปแบบเป็นสูตรลดั      

- เนน้การแกปั้ญหาดว้ยวธีิแปลกหรือเรียกวา่           
“ เทคนิค ” 
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ปัจจยัด้านวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวชิา 

ระดบัความส าคญั 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 
นอ้ยท่ีสุด 

(1) 

ปัจจยัด้านวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวชิา       
      

5. ดา้นการรักษาความสะอาด หอ้งเรียนสะอาด 

กวา้งขวาง อากาศถ่ายเทดี ดา้นท าเล ท่ีตั้ง 

     

6. ดา้นการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ การลงประกาศ
ต่างๆ  

     

ปัจจยัด้านวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวชิา      

1. ลกัษณะการเรียนของผูเ้รียน      

- การเรียนซ่อมส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนไม่      

- การเรียนเสริมเป็นการเรียนเพ่ิมเติมใหเ้ก่งกวา่
ผูอ่ื้น   

     

- การเรียนปรับสภาพเป็นเรียนเรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมท่ีจะไปเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น 

     

- การเรียนเร่งหรือการเรียนเร่งรัด        

- การเรียนเฉพาะตามความตอ้งการหรือความ
สนใจของผูเ้รียน 

     

- การเรียนพิเศษหรือการเรียนนอกหลกัสูตร      

- การเรียนติวส าหรับเน้ือหาบางอยา่งเป็นคร้ังคราว      

2. การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์      

3. การเตรียมตวัเพ่ือศึกษาต่อ  การสอบแข่งขนัต่างๆ      

4. ค่านิยม  ส่ิงล่อใจ ในการเรียนพิเศษ      

5. ตอ้งการเน้ือหาในส่ิงท่ีโรงเรียนไม่มี      
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ปัจจยัด้านวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวชิา 

ระดบัความส าคญั 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 
นอ้ยท่ีสุด 

(1) 

ปัจจยัด้านวตัถุประสงค์ของการเรียนกวดวชิา (ต่อ)      

6. การเรียนตามกระแสนิยม        

- ความมีช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวชิา      

- จ านวนผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานเขา้เรียน
โรงเรียนกวดวชิา 

     

7. พอ่แม่ไม่มีเวลาตอ้งท างานและใหบุ้ตรหลานเรียน

พิเศษ  

     

ปัญหาและอุปสรรคในการตดัสินใจของผู้ปกครองใน

การน าบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนกวดวชิา 

     

1.  ค่าใชจ่้ายท่ีสูงเกินไป      

- ค่าเรียนกวดวชิา      

- ค่าเดินทาง      

2.  เน้ือหาท่ีเรียนไม่ตรงกบัท่ีโรงเรียนสอน      

3.  วนั-เวลาเรียนในการเรียนกวดวชิาไม่เหมาะสม      

4.  บุตรหลานไม่อยากเรียนโรงเรียนกวดวชิา      

5. บุตรหลานไม่ยอมเรียนโรงเรียนกวดวชิา      

6.  สถานท่ีตั้งของโรเรียนกวดวชิา      
 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิม่เดิม 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ-สกุล    นางสาวนภาพร  มณีเป็ญ 
 
วนั เดือน ปี เกดิ   17  ตุลาคม  2529 
 
ประวตัิการศึกษา    

ปีการศึกษา 2552    ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีศึกษาศาสตรบณัฑิต 
      มหาวทิยาลยัเชียงใหม่     

 

 

 
 
 


